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PS Value Talks: 
Ψηφιακή Αειφορία - Νέες Προοπτικές  
για Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς1

Κώστας Κωνσταντινίδης – Αλεξάνδρα Νικηφορίδου

Στις 22 και 23 Μαΐου 2015, σε ένα από τα εμβληματικά κτήρια της Τε-
χνόπολης του Δήμου Αθηναίων, στο Αεριοφυλάκιο 2, διοργανώθηκε, υπό την 
αιγίδα του Ελληνικού Τμήματος του ICOM, η επιστημονική διημερίδα «Ψηφιακή 
Αειφορία - Νέες Προοπτικές για Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς». Τη 
διημερίδα διοργάνωσε η εταιρεία πολιτισμικής τεχνολογίας, PostScriptum, σε 
συνεργασία με τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπο-
λης του Δήμου Αθηναίων – Innovathens και την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ 
Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) στο ευρύτερο πλαίσιο του εορτασμού 
για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2015 με θέμα «Μουσεία για μια Κοινωνία με 
Προοπτικές». 

Με βασικούς στόχους 
• να καλλιεργήσει τη συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία των 

ελληνικών μουσείων και άλλων πολιτιστικών οργανισμών, 
• να καλλιεργήσει το έδαφος για την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και 

συνεργειών με φορείς της πραγματικής οικονομίας και άλλους θεσμούς εντός 
και εκτός της επικράτειας,

• να παρουσιάσει τις νεώτερες τάσεις στη διαχείριση, ανάδειξη και χρήση 

1 Το παρόν κείμενο δημοσιεύτηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ICOM, τχ. 12, Δεκέμβριος 2015, σελ. 
12-14. (http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-greece/Enimerotika-Deltia/
ICOM__12_WEB.pdf τελευταία προσπέλαση 16/10/17)

http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-greece/Enimerotika-Deltia/ICOM__12_W
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-greece/Enimerotika-Deltia/ICOM__12_W
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των αγαθών της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στις συνιστώσες του ψη-
φιακού κόσμου,

• να αναδείξει την ανάγκη ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων του αν-
θρώπινου δυναμικού των πολιτιστικών οργανισμών,
η εκδήλωση απευθύνθηκε κατά κύριο λόγο σε στελέχη των πιο σημαντικών 
μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών της χώρας καθώς και σε στελέχη του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και εν γένει σε άτομα που 
κατέχουν κομβικές θέσεις στη διαμόρφωση πολιτιστικής πολιτικής στη χώρα 
μας. Απευθύνθηκε, επίσης, σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, της τουριστι-
κής βιομηχανίας και των δημιουργικών βιομηχανιών.

Ως βασικοί ομιλητές προσκλήθηκαν κορυφαίοι εκπρόσωποι ιδρυμάτων και 
θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι, στο πλαίσιο έξι διακριτών θεμα-
τικών ενοτήτων, διάρκειας περίπου δύο ωρών έκαστη, πραγματεύτηκαν τα 
θέματα της διημερίδας. Ως ομιλητές και συντονιστές «πάνελ» προσκλήθηκαν, 
επίσης, Έλληνες εκπρόσωποι εθνικών φορέων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
και πολιτιστικών οργανισμών. Μετά από τις εισηγήσεις κάθε μίας θεματική ς 
ενότητας, ακολουθούσε εκτενής συζήτηση με το κοινό.

Το πρωί της 22ης Μαΐου, ο Υπουργός Πολιτισμού, κ. Νίκος Ξυδάκης, κήρυξε 
την έναρξη των εργασιών της διημερίδας και μίλησε για την ανάγκη κατάρτι-
σης εθνικής στρατηγικής για την προσοδοφόρα διαχείριση και αξιοποίηση των 
πολιτισμικών αγαθών της χώρας. Αμέσως μετά, την εκδήλωση χαιρέτησαν ο 
Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, που εστίασε στο πολιτιστικό έργο του 
Δήμου και κυρίως της Τεχνόπολης και του Μουσείου Φωταερίου και η κ. Τέτη 
Χατζηνικολάου που έθεσε την εκδήλωση υπό την αιγίδα του Ελληνικού Τμήμα-
τος του ICOM, του οποίου προεδρεύει. Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυναν οι 
εκπρόσωποι των τριών συνδιοργανωτών, ο κ. Αντώνης Οικονόμου, Διευθυντής 
του Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου 
Αθηναίων – Innovathens, που ως οικοδεσπότης του «φυσικού» χώρου της εκδή-
λωσης καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, ο κ. Θεόδωρος Καρούνος, Αντιπρόε-
δρος της ΕΕΛ/ΛΑΚ και ο κ. Κώστας Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της 
PostScriptum, που έθεσε το γενικό πλαίσιο των συνεδριών που ακολούθησαν. 

Την πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο «Ψηφιακές Υποδομές και παραγωγή 
αξίας στον πολιτισμό, πρόσβαση στην πολιτιστική πληροφορία και επανάχρη-
σή της σε δημιουργικές βιομηχανίες, εκπαίδευση, κοινότητες, έρευνα, τουρι-
σμό» συντόνισε ο κ. Στέφανος Κόλλιας, καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων 
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Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
και εθνικός εκπρόσωπος στο European Member State Expert Group, ο οποί-
ος αφού έκανε σύντομη αναδρομή στη δημιουργία και διάδοση του ελληνικού 
και ευρωπαϊκού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος έδωσε τη σκυτάλη στους 
κύριους ομιλητές του πάνελ. Η κ. Εύη Σαχίνη, διευθύντρια του Εθνικού Κέ-
ντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), υπογράμμισε ότι το ΕΚΤ αναπτύσσει την εθνική υπο-
δομή για συγκέντρωση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και διαμορφώνει 
υπηρεσίες που προσφέρονται με ολοκληρωμένο τρόπο σε φορείς δημοσίου 
συμφέροντος. Ο αναπληρωτής διευθυντής της Europeana, κ. Harry Verwayen, 
έκλεισε τη συνεδρία μιλώντας για το στρατηγικό σχεδιασμό της Europeana την 
ερχόμενη πενταετία και για την έμφαση που δίνεται πλέον στη συμβολή της 
ευρωπαϊκής ψηφιακής πύλης στην ανάπτυξη της δημιουργικής οικονομίας και 
της καινοτομίας. Η Europeana εστιάζει στο εξής στην ανάπτυξη κοινοτήτων 
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα επαναχρησιμοποιούν τα δεδομένα, το 
περιεχόμενο, τη γνώση και την τεχνολογία που διατίθενται ελεύθερα στην δια-
δικτυακή πύλη.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα με τίτλο «OpenGLAM - Πολιτιστικοί οργανι-
σμοί ανοιχτό και επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο», συντονιστής ήταν ο κ. 
Πρόδρομος Τσιαβός, νομικός, υπεύθυνος για το ανοιχτό περιεχόμενο και τα 
πνευματικά δικαιώματα στην ΕΕΛ/ΛΑΚ. Ο κ. Τσιαβός εισήγαγε το ακροατήριο 
στη θεματογραφία της ενότητας με μία πρωτότυπη ομιλία που παρουσίασε το 
«άνοιγμα» του πολιτιστικού αποθέματος, ως αναγκαίο «μονόδρομο» στην πο-
λιτιστική πολιτική. Ακολούθησαν δύο ομιλίες με αναφορά σε ξεχωριστά παρα-
δείγματα «ανοίγματος» μουσειακών συλλογών: του κ. Peter Gorgels, διευθυντή 
ψηφιακής επικοινωνίας του Rijksmuseum στο Άμστερνταμ και του κ. Φίλιππου 
Μαζαράκη, επιμελητή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Ο πρώτος παρουσί-
ασε το γνωστό πλέον εγχείρημα του Rijksstudio και την ελεύθερη πρόσβαση 
σε 200.000 ψηφιακές εικόνες υψηλής ανάλυσης, τεκμηρίων της συλλογής, 
που πρόσφερε το μουσείο σε όλους τους χρήστες, για να τις χρησιμοποιήσουν 
όπως επιθυμούν. Ο δεύτερος μίλησε για τη συμμετοχή του ΕΙΜ στην οργάνωση 
«μαραθωνίων Βικιπαίδειας» και τη δυνατότητα που έδωσε στους χρήστες του 
διαδικτύου να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα 100 και πλέον ψηφιακές εικόνες από 
τις συλλογές του μουσείου. Και οι δύο ομιλητές εστίασαν στους λόγους που 
τους οδήγησαν στην απόφαση για το «άνοιγμα» των συλλογών και υπογράμμι-
σαν τα οφέλη που αποκόμισαν από τα εγχειρήματα αυτά.

Την τρίτη θεματική ενότητα, «Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και 
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δημιουργικές βιομηχανίες», συντόνισε ο κ. Βασίλης Αυδίκος, λέκτορας στο Τμή-
μα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η 
συζήτηση στη συνεδρία αυτή επικεντρώθηκε στη σχέση των μουσείων με τις δη-
μιουργικές βιομηχανίες με έμφαση σε ζητήματα συνεργασιών και στο αμοιβαίο 
όφελος που μπορούν όλες οι πλευρές να αποκομίσουν από αυτές. Ομιλήτριες 
εδώ, ήταν η κ. Ingrid Maria Meijer, υπεύθυνη για την ανάπτυξη στρατηγικής, 
επικοινωνίας και ψηφιακού μάρκετινγκ του Etsy BeNeLux, της μεγαλύτερης πα-
γκοσμίως εμπορικής διαδικτυακής πλατφόρμας για την αγοραπωλησία κυρίως 
χειροποίητων ή «παλιών» (vintage) ειδών, και η κ. Δέσποινα Γερουλάνου, διευ-
θύντρια των πωλητηρίων του Μουσείου Μπενάκη, η οποία μίλησε για τη συνερ-
γασία του εξαιρετικά επιτυχημένου πωλητηρίου του Μουσείου με παραδοσιακά 
εργαστήρια αλλά και σύγχρονους καλλιτέχνες.

Η ημέρα έκλεισε με την εισήγηση του κ. Ηρακλή Αγιοβλασίτη ο οποίος ανα-
φέρθηκε συνοπτικά στα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν 
οι πολιτιστικοί οργανισμοί για δράσεις ψηφιακού πολιτισμού μέσα από τα διαρ-
θρωτικά ταμεία και τα ευρωπαϊκά προγράμματα στην πορεία προς το 2020.

Η 23η Μαΐου ξεκίνησε με τη συζήτηση γύρω από τις νέες ψηφιακές δεξιό-
τητες που οι επαγγελματίες των μουσείων και άλλων πολιτιστικών οργανισμών 
καλούνται να αποκτήσουν, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις 
του ψηφιακού κόσμου. Συντονίστρια της συνεδρίας με τίτλο «Οι επαγγελματίες 
των μουσείων και η καλλιέργεια νέων γνώσεων και δεξιοτήτων» ήταν η Αντιπρύ-
τανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσειολογίας 
στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, κ. Αλεξάνδρα Μπούνια, 
που έθεσε το θεωρητικό πλαίσιο της συζήτησης ενώ τις εισηγήσεις έκαναν η κ. 
Charlotte Sexton, σύμβουλος ψηφιακής στρατηγικής και πρώην επικεφαλής του 
τμήματος ψηφιακών μέσων στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου και η κ. Αλε-
ξάνδρα Αλεξανδρή, αρχαιολόγος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου 
Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η κ. Sexton μίλησε για νέες τεχνικές 
ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μουσείων 
ενώ η κ. Αλεξανδρή εστίασε στην ανάγκη δημιουργίας μηχανισμών για την πα-
ρακολούθηση της εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και προτύπων και τη διαρκή 
αναπροσαρμογή της στρατηγικής και των δράσεων που θα διασφαλίσουν στο 
διηνεκές τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα του ψηφιοποιημένου πολιτιστι-
κού αποθέματος της χώρας.

Στη δεύτερη συνεδρία, «Πολιτιστικοί οργανισμοί και πολιτιστικός τουρι-
σμός», την οποία συντόνισε ο κ. Μανώλης Ψαρρός, διευθύνων σύμβουλος της 
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εταιρείας Toposophy, συζητήθηκαν θέματα νέων ερμηνευτικών προσεγγίσεων 
των κινητών και ακίνητων μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς με την αρωγή 
καινοτόμων εργαλείων της τεχνολογίας και με στόχο τη δημιουργία προσβασι-
μότητας και ποιοτικών εμπειριών καθώς και τη βέλτιστη τουριστική αξιοποίηση 
των μνημείων. Μίλησαν η κ. Anna Eavis, διευθύντρια στο English Heritage Fund, 
για τις νέες πρακτικές αξιοποίησης των 400 ιστορικών σημείων που διαχειρίζε-
ται το Fund και ο κ. Σταύρος Μπένος, ιδρυτής και πρόεδρος του σωματείου για 
τη διάσωση των αρχαίων θεάτρων «Διάζωμα», ο οποίος εστίασε στη συμβολή 
της τεχνολογίας σε όλα τα στάδια διάσωσης και ανάδειξης των μνημείων. Στη 
συνεδρία σημαντική παρέμβαση έκανε και η γενική διευθύντρια προβολής του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), κ. Άντζελα Βαρελά, η οποία μίλησε για 
τον ρόλο των εθνικών οργανισμών τουρισμού στην προώθηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην ψηφιακή εποχή και συγκεκριμένα για την περίπτωση του ΕΟΤ.

Στην τελευταία συνεδρία της διημερίδας, « Μουσεία, online κοινότητες, το-
πική ανάπτυξη και κοινότητες», ο κ. Χρήστος Καρράς, εκτελεστικός διευθυντής 
της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, συντόνισε τη συζή-
τηση για τη σημασία της ανάπτυξης «ψηφιακών κοινοτήτων» γύρω από τους 
πολιτιστικούς οργανισμούς και τη σχέση τους με τους φίλους και επισκέπτες 
των φυσικών τους χώρων. Ο κ. Κώστας Μπιτζάνης, διευθύνων σύμβουλος της 
Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, παρουσίασε το παράδειγμα της Τεχνόπο-
λης και των περί αυτήν κοινοτήτων, ενώ ο κ. Breandan Knowlton, εκτελεστι-
κός διευθυντής στο Historypin, μίλησε για και τους στόχους της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του HistoryPin που καλεί τους πολίτες να γίνουν μια διαδικτυακή 
κοινότητα «ιστοριογράφων» στο πλαίσιο ενός εγχειρήματος δημόσιας ιστορίας.

Στο τέλος των δύο ημερών, γεμάτων με καινοτόμες ιδέες για την ψηφιακή 
διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, το συνέδριο έκλεισε με 
την ξενάγηση που έκανε για τους συνέδρους η κ. Μαρία Φλώρου, στους χώ-
ρους του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, του τιμώμενου μουσείου για το 
2015. Η κ. Φλώρου είναι η διευθύντρια του Μουσείου. 
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Χαιρετισμός Αναπληρωτή 
Υπουργού Πολιτισμού

Καλημέρα. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, σε ένα περιβάλλον δημιουργίας 
και επιστήμης και με αρκετά γνώριμα πρόσωπα. Πρόσωπα οικεία από διά-
φορες δράσεις του παρελθόντος, είτε πολιτικές, είτε τεχνο-καλλιτεχνικές. 
Είθισται να ξεκινάμε πάντα τη συζήτηση με μία ηχηρή αναφορά στη βαριά 
βιομηχανία της Ελλάδος, δηλαδή στον πολιτισμό. Ας το μετατοπίσω λιγάκι. 
Ήδη από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, έχουμε σημειώ-
σει πως η προσέγγισή μας θέλει έναν πολιτισμό, όχι μόνο βαριά βιομηχανία 
αλλά, ας το πούμε πολύ πιο απλά, έναν πολιτισμό που θα παράγει συμβο-
λικό πλούτο αλλά και υλικό πλούτο. 

Στη δική μας περίπτωση, αυτό που έχει ανάγκη η χώρα αυτή τη στιγμή – 
και για το οποίο βοά κάθε πλευρά της καθημερινής ζωής – είναι θέσεις 
εργασίας. Νομίζω ότι ένα πράγμα που πρέπει να έχουμε κατά νου, σε 
οποιαδήποτε χάραξη πολιτικής, είναι πώς αυτή θα καταλήγει να ανοίγει 
θέσεις εργασίας, να ανοίγει δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης, να 
ανοίγει νέους δρόμους για το πώς παράγεται πλούτος και το πώς η ερ-
γασία μετασχηματίζεται σε πλούτο. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο σαν 

Νίκος Ξυδάκης
Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού
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πλαίσιο, στον καθέναν από εμάς. Μένει να γίνει μία στρατηγική εθνική, 
στην οποία θα συγκλείνουν πολλές δυνάμεις, πολλά μυαλά, πολλές βου-
λήσεις σε μία κοινή κοίτη.

Αντί, λοιπόν, χαιρετισμού θα σας πω δυο λόγια από αυτά τα οποία σχεδι-
άζουμε και από αυτά τα οποία τελειώνουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο 
πλαίσιο αυτό. Η πρώτη μας εξαγγελία, μάλλον μια πρόκληση που απευθύ-
ναμε στον εαυτό μας, ήταν πώς θα μεταμορφωθεί το Ταμείο Αρχαιολογι-
κών Πόρων σε έναν παραγωγικό βραχίονα· σε μία παραγωγική μηχανή για 
το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι κάτι που οι ασχολούμενοι με την πολιτιστική 
κληρονομιά το γνωρίζουν λίγο-πολύ, αλλά το ευρύ κοινό το αγνοεί. Αυτό το 
οποίο είπαμε από την αρχή, είναι ότι χρειάζεται μία εκ βάθρων αλλαγή. Ο 
μετασχηματισμός του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων από ένα βαρύ όχημα 
εγκλωβισμένο στο δημόσιο λογιστικό, με τα προτερήματα, αλλά και κάποια 
μειονεκτήματα, να μετατραπεί σε μια γρήγορη λοκομοτίβα, η οποία θα 
μπορεί να διευκολύνει και να παρασύρει όλη την πολιτιστική κληρονομιά 
προς μια ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και προς μια παραγωγή και-
νοτομικών προϊόντων.

Το πρώτο που ξεκινάμε ή μάλλον ολοκληρώνουμε μια σύλληψη, έναν σχε-
διασμό παρελθόντων ετών, η οποία ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, είναι 
το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Το σύστημα e-ticketing στους αρχαιολογικούς 
χώρους και τα μουσεία. Προχωράμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Προ-
σπαθούμε να υπερπηδήσουμε τα πολλά εμπόδια που θέτει το δημόσιο 
λογιστικό, για να προλάβουμε την παρούσα σεζόν, για να μην το μεταθέ-
σουμε ενάμισι χρόνο μετά, του χρόνου. Ελπίζουμε μέχρι τέλος Ιουνίου να 
έχει αρχίσει από την Ακρόπολη και τους πέριξ χώρους. Να έχουμε το λογι-
σμικό και το σύστημα scanning, και να έχουμε και την πλατφόρμα η οποία 
θα επιτρέπει σε επισκέπτες από όλον τον κόσμο και από την Ελλάδα και 
με ποικιλία hardware να μπορεί να κλείσει εισιτήριο, να το προπληρώσει και 
να πάει απλώς να το σκανάρει και να το ακυρώσει.

Είναι ένα πράγμα πολύ απλό, το οποίο δυστυχώς δεν είχε γίνει κατορθωτό 
μέχρι στιγμής. Και η πρώτη μας εκτίμηση είναι ότι, πέρα από τη φανερή 
αναβάθμιση των υπηρεσιών που θα είναι ολοφάνερη στον ξένο και τον 
Έλληνα επισκέπτη, εκτιμούμε, με βάση τη διεθνή εμπειρία, ότι θα έχουμε 
πολύ σημαντική αύξηση των εσόδων. Και δεύτερον, θα έχουμε για πρώτη 
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φορά ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για να παρακολουθούμε, να κά-
νουμε μόνιτορ όλη τη δραστηριότητα των επισκέψεων και να μπορούμε να 
τροποποιούμε, να ανασχεδιάζουμε διαρκώς την, ας την πούμε, εμπορική 
πολιτική στις επισκέψεις αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. 

Στον ίδιο χώρο πάντα, στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, τα επόμενα βή-
ματα σ’ αυτό το πλαίσιο – το οποίο συζητείται και στη διημερίδα εδώ – εί-
ναι πως θα μπούμε σε ψηφιοποίηση. Δηλαδή σε έναν διαδικτυακό σκελε-
τό, που θα συνδέει τα πωλητήρια, τις κεντρικές αποθήκες κι ένα ανοιχτό 
e-shop. Κι αυτό θα πηγαίνει μαζί με τον εκσυγχρονισμό των πωλητηρίων, 
τα οποία πρέπει να ομολογήσω ότι δεν τιμούν καθόλου την εικόνα της 
χώρας –και στο ίδιο το στήσιμο, αλλά κυρίως με την ποσότητα και την 
ποιότητα των πωλουμένων ειδών. Είμαστε πολλές δεκαετίες πίσω κι αυτό 
έχει σαν συνέπεια μια πολύ μεγάλη απώλεια εσόδων και επίσης μια άθλια, 
τριτοκοσμική εικόνα, η οποία δεν μας τιμά καθόλου. Τα πωλητήρια είναι 
ανύπαρκτα ή υπολειτουργούν έξω από θαυμαστούς αρχαιολογικούς χώ-
ρους. Πιστεύουμε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα κατορθώσουμε 
ν’ αλλάξουμε την εικόνα αυτή – και ποσοτικά και ποιοτικά – και ταυτόχρο-
να, είναι πια απολύτως αναγκαίο, να έχουμε αυτή την δικτύωση αποθή-
κης-ηλεκτρονικού καταστήματος-φυσικών πωλητηρίων.

Αυτά είναι τα πράγματα που σχεδιάζουμε σε μια πρώτη ματιά. Μαζί μ’ 
αυτό να πω ότι θα εκμεταλλευτούμε δυο άλλες μεγάλες δράσεις, οι οποί-
ες ολοκληρώνονται, για να βοηθήσουμε και το εμπορικό τμήμα, την εμπο-
ρική εκμετάλλευση. Δηλαδή το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, εκτός από 
τα εισιτήρια, τα πωλητήρια, το δίκτυο των αναψυκτηρίων που είναι κι αυτό 
πολύ σημαντικό, έχει επίσης στην ευθύνη του την εκμετάλλευση, τη δια-
κίνηση των πνευματικών δικαιωμάτων για τις φωτογραφήσεις και τις κινη-
ματογραφήσεις. Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο επίσης θα 
μπορούσε να αποφέρει πόρους. Η φυσική μορφή, η πιο προβλεπόμενη 
πλατφόρμα, θα ήταν φυσικά μία μεγάλη ψηφιακή βιβλιοθήκη, στην οποία ο 
καθένας θα είχε πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη: μελε-
τητής, ερευνητής, διαφημιστής, εκδότης. Να έχει πρόσβαση σε μια ψηφι-
ακή βιβλιοθήκη, να διαλέξει, να κατεβάσει σε υψηλή ανάλυση και να πλη-
ρώσει με ένα ηλεκτρονικό τίμημα ακαριαία.

Αυτό για να γίνει, βέβαια, πρέπει να έχεις το πρωτογενές υλικό: το φω-
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τογραφικό και κινηματογραφικό. Χρειάζεται εμπλουτισμό αυτό, χρειάζεται 
εμπλουτισμό και με καινούργια πράγματα, κι είναι κι αυτό στις προθέσεις 
μας, και είναι κι αυτός ένας τρόπος να ανοίξεις δημιουργικές θέσεις ερ-
γασίας, να κινητοποιήσεις τη λεγόμενη “creative industry” και να τροφο-
δοτήσεις αυτή τη μεγάλη ψηφιακή βιβλιοθήκη. Αλλά ήδη από το λήγον 
ΕΣΠΑ υπάρχουν δύο μεγάλα έργα, τα οποία οδηγούν σε ένα εθνικό αρχείο 
μνημείων κι αφορούν και τα κινητά μνημεία και τα ακίνητα. Και τα δύο είναι 
έργα τα οποία εφόσον ολοκληρωθούν – ελπίζουμε πολύ σύντομα, με το 
τέλος του ΕΣΠΑ – θα δώσουν μία τεράστια υποδομή στη χώρα και επίσης 
θα δώσουν και ένα δυναμικό, το οποίο θα επιτρέψει να το αξιοποιήσουμε 
και εμπορικά. Αλλά κυρίως θα είναι μεγάλη εξυπηρέτηση για την καθημε-
ρινή ζωή του πολίτη και ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της Δημόσιας 
Διοίκησης.

Το ένα, λοιπόν, είναι το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβά-
νει όλους τους αρχαιολογικούς τόπους οι οποίοι έχουν χαρακτηρισμούς, 
ιστορίες και μια αξία μέσα στην εθνική χωροταξία. Το άλλο είναι αυτό που 
ονομάζεται «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνη-
μείων» και η ανάπτυξη ενός νέου πληροφοριακού συστήματος στο Εθνικό 
Αρχείο Μνημείων. Να πούμε δυο λόγια για το καθένα: στα κινητά, υπάρχει 
σε πρώτη φάση μια καταγραφή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση για περίπου 
500.000 αντικείμενα, μισό εκατομμύριο αντικείμενα. Ο αριθμός, αναλόγως 
πως θα τον δεις, είναι μικρός και μεγάλος. Είναι μεγάλος αν τον δεις σαν 
ένα πρώτο βήμα, είναι μικρός μπροστά στα εκατομμύρια κινητά μνημεία, 
τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας. Κατά τη γνώμη μου είναι μεγάλος, διότι 
πρώτον συγκεντρώνει πολλά σημαντικά πράγματα και δεύτερον, είναι με-
γάλος διότι μας δίνει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τη μεθοδολογία για 
να προχωρούμε απρόσκοπτα στο μέλλον με ατέλειωτες σειριακές εγγρα-
φές, προκειμένου να εμπλουτίζουμε αυτή τη βιβλιοθήκη. Το δεύτερο, το 
Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, βρίσκεται κι αυτό σε προχωρημένη φάση, σε 
φάση παραλαβής. Συνδυάζεται με μια δικτυακή πύλη, η οποία θα προμη-
θεύει πληροφορίες στους πολίτες, όχι μόνο μορφωτικού ας πούμε περιε-
χομένου, αλλά ποια είναι κηρυγμένα, ποιες είναι οι ζώνες προστασίας α, β, 
γ, ώστε να μπορεί να βλέπει ο κάθε πολίτης πώς η ιδιοκτησία, το σπίτι του, 
ένα περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται ενταγμένο στις ζώνες αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος – πράγμα που έχει μεγάλη σημασία και για την οικονομική 
δραστηριότητα, την καθημερινή.
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Αυτά είναι δύο μεγάλα έργα, τα οποία έχουν προχωρήσει, τελειώνουν. 
Όπως καταλαβαίνετε, θα δώσουν μία υποδομή πολύ σημαντική και αυτό 
είναι το ζητούμενο σε όλα τα έργα, τα λεγόμενα «Έργα Ψηφιακή Σύγκλι-
σης». Είναι πώς φτιάχνουν υποδομές, ανοιχτές στον εμπλουτισμό και την 
επέκτασή τους και ανοιχτές, επίσης, στην πρόσβαση από τον πολίτη. Να 
μπορεί να αντλεί μια προστιθέμενη αξία στην καθημερινή ζωή, στην καθη-
μερινή οικονομική δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα, στις άλλες πλευρές οι οποίες είναι οι πιο γνωστές στο ευρύ 
κοινό αλλά και στο κοινό που ασχολείται, στους πιο ειδικούς, τα έργα ψηφι-
οποίησης σε μουσεία – και εκεί έχουμε πολλά επιμέρους έργα – θα ξεχώ-
ριζα, ας πούμε, την ψηφιοποίηση στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 
Αθηνών και στο Νέο Μουσείο Πατρών, αλλά κι άλλες νέες χρήσεις της 
ψηφιακής τεχνολογίας για νέα μουσειακά εκθέματα, όπως θα το ονόμαζα 
εγώ. Για παράδειγμα, το καινούργιο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης υλοποιεί ένα 
καταπληκτικό κτιριακό συγκρότημα στην Πλάκα, την περίφημη Αυλή των 
Θαυμάτων, το οποίο ίσως είναι το πιο άρτιο, ολοκληρωμένο συγκρότημα 
αστικών κατοικιών που αναπαριστά την Αθήνα. Όχι αναπαριστά, είναι η 
πραγματική Αθήνα από το τέλος του 18ου έως και τον 20ο αιώνα. Εκεί 
μέσα θα έχουμε πολλές ψηφιακές αναπαραστάσεις που αναπαριστούν 
πτυχές της καθημερινής ζωής, εορταστικού βίου, τα πάντα. 

Σε αυτό το σημείο θέλω να τελειώσω με ένα έργο που είχε ξεκινήσει λίγο 
καιρό πριν και είμαστε στην τελευταία του φάση, είναι έτοιμο να παραδο-
θεί στο κοινό: είναι ο νέος ιστότοπος του Υπουργείου Πολιτισμού. Ήταν 
σχετικά πρωτοπόρο το Υπουργείο Πολιτισμού στη διαδικτυακή του πα-
ρουσία με τον κόμβο «Οδυσσέα» και με το πολύ ωραίο domain name που 
έχει, το ‟culture.gr”. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε έναν 
καινούργιο διαδικτυακό τόπο, του οποίου το καινούργιο του χαρακτηριστι-
κό δεν θα είναι απλά η εντυπωσιακή του σχεδίαση – αυτή θα βρίσκεται σε 
δεύτερη μοίρα. Από πίσω υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό back bone, το 
οποίο υποστηρίζει και το intranet όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου και 
μια πολύ δυνατή διαδικτυακή παρουσία, στην οποία θα μπορούνε να κρε-
μιούνται πάνω του και πάρα πολλές υπηρεσίες του υπουργείου, με δικές 
τους φυσιογνωμίες και δικό τους περιεχόμενο. Αμέσως μετά ακολουθεί ο 
ανασχεδιασμός του «Οδυσσέα», αυτού του μεγάλου κόμβου που έχει την 
πολιτιστική κληρονομιά. 
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Σ’ αυτές όλες τις δράσεις, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν αδράνειες. Το 
πώς οι υπηρεσίες ενός μεγάλου δημόσιου φορέα, ενός μεγάλου φορέας 
της κεντρικής κυβέρνησης όπως είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, ξεπερ-
νούν τις αδράνειες. Τις αδράνειες που βέβαια, δεν είναι εύκολο, δεν περ-
νάς στην ψηφιακή εποχή από τη μια μέρα στην άλλη. Ωστόσο σε πολλές 
περιπτώσεις είναι παρούσα και συγκινητική η προσφορά, η οικειοθελής 
πολλών στελεχών και υπαλλήλων και στην κατασκευή περιεχομένου και 
στην αφομοίωση των νέων τρόπων δουλειάς. Και είναι πολύ εγκαρδιωτικό, 
γιατί φτιάχνουμε ένα καινούργιο οικοσύστημα. Δηλαδή, μαζί με αυτό το 
τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα (των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, 
των μουσείων, των δράσεων σύγχρονου πολιτισμού) φτιάχνεις ταυτόχρονα 
ένα οικοσύστημα πληροφορίας, ενημέρωσης, βιβλιοθηκών. Τα οποία όλα 
μαζί προχωρούν προς το μέλλον. 

Σε αυτό το σημείο, μια σκέψη που κάνω είναι ότι, παρακολουθώντας εδώ 
και πολλά χρόνια τις προσπάθειες που γίνονται από πολλές πλευρές, 
κεντρομόλα ή φυγόκεντρα, αυτό που είχε λείψει έως έναν βαθμό, ήταν 
ένας εθνικός σχεδιασμός στο τι είδους ψηφιακή σύγκλιση κάνουμε, στο 
πώς ταυτοχρόνως εκσυγχρονίζεται η Δημόσια Διοίκηση και μπαίνει στην 
καινούργια εποχή, στα ψηφιακά πρωτόκολλα, στις ψηφιακές υπογραφές, 
στην αύξηση, στον τεράστιο εμπλουτισμό των υπηρεσιών προς τον πολίτη 
μέσω του διαδικτύου. Από την άλλη μεριά, βλέπεις ότι υπάρχουν πάρα 
πολλές προσπάθειες αυτόνομες – είτε από ιδιωτικούς φορείς, είτε από 
αυτοδιοικητικούς φορείς, είτε από ημι-δημόσιους φορείς – οι οποίες έχουν 
συχνά τεράστιο ενδιαφέρον, είναι πολύ πρωτοποριακές δουλειές, αλλά 
δεν εντάσσονται στον εθνικό χάρτη, στον εθνικό σχεδιασμό. 

Νομίζω ότι σε αυτό το κομβικό σημείο που είμαστε, και οικονομικά και 
διοικητικά, σε μια ιστορική καμπή σε αυτό που ζούμε, πρέπει να υπάρξει 
ένας συντονισμός αυτών των προσπαθειών. Να μην σπαταλιούνται πόροι 
και ενεργητικότητα, να μην σπαταλιούνται άνθρωποι και ιδέες, αλλά όλοι 
μαζί να συγκλίνουμε σε κάτι. Νομίζω ότι και το κράτος πρέπει να αναλάβει 
αυτό τον ρόλο σχεδιαστή και ρυθμιστή, τον οποίο είτε από αδράνεια είτε 
από άγνοια τον είχε αγνοήσει, τον είχε υποτιμήσει, και να μπορέσει να 
αγκαλιάσει τις άλλες προσπάθειες μέσα σ’ ένα εθνικό πλαίσιο. Αυτό, αντι-
στοίχως, θα πρέπει να το δουν και οι πολύ δραστήριοι, λιγότερο ή περισ-
σότερο, ιδιωτικοί φορείς και οι ημι-δημόσιοι οργανισμοί. Αυτό δηλαδή που 
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συλλαμβάνουν ως ιδέα θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα εθνικό πλαίσιο. 
Διαφορετικά, θα είναι πάλι μια σπατάλη. 

Σαν κατακλείδα: νομίζω ότι αυτό που λέμε «πολιτιστική κληρονομιά στην 
Ελλάδα και δημιουργία σύγχρονου πολιτισμού», είναι ένα τεράστιο συγκρι-
τικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας. Δεν ξέρω πόσο το έχουμε καταλάβει 
γιατί είμαστε ακόμη κυριαρχούμενοι από τα στερεότυπα ότι «ναι, πολιτι-
σμός ίσον τουρισμός». Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο πολιτισμός είναι μια τερά-
στια προστιθέμενη αξία στον τουρισμό και ο τουρισμός έχει και από άλλα 
πράγματα. Ένα άλλο στερεότυπο είναι «η βαριά βιομηχανία…». Δεν είναι 
ακριβώς βαριά βιομηχανία. Είναι πολλές πτυχές και χρειάζονται ολιστικές 
προσεγγίσεις. Νομίζω, όμως, ότι έχουμε αποσπαστεί πια από αυτό το σοκ, 
τη βία της εξαετούς κρίσης, τουλάχιστον έχει γκρεμίσει αρκετά από τα 
στερεότυπα. Πρέπει να φύγουμε από όλα, εν τέλει και να ξαναδούμε τον 
εαυτό μας πιο ριζοσπαστικά, πιο βαθιά, πιο τολμηρά, χωρίς την αυτομα-
στίγωση και την αυτό-υποτίμηση και χωρίς, βέβαια, μια απελπισμένη φυγή 
προς την υπερτίμηση των δυνατοτήτων μας και προς μια εσωστρέφεια 
που δεν κάνει σε κανέναν καλό.

Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη του Υπουργείου. Αρκετοί από 
αυτούς βρίσκονται εδώ ανάμεσά μας: διευθυντές, επικεφαλείς τμημάτων, 
άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν πολύ μακριά. Τους ευχαριστώ θερμά για ό,τι 
έχουν κάνει μέχρι τώρα και για το ότι είναι εδώ. Ανάμεσα σε συναδέλφους 
που έρχονται από τις επιχειρήσεις, από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις 
(σ.σ. ΜΚΟ), από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ τους πανεπιστημι-
ακούς, τους τεχνολόγους και τους ψηφιακούς ακτιβιστές – ένα είδος που 
αρχίζει να φθίνει, είναι ωστόσο απολύτως αναγκαίο για το δέσιμο της Τε-
χνολογίας με το αίτημα για δημοκρατία και διαφάνεια. Και να ευχηθώ κάθε 
επιτυχία στην εργασία της διημερίδας σας.

Ευχαριστώ πολύ!
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Χαιρετισμός  
Δημάρχου Αθηναίων

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου 
εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, αποτελεί ένα σημαντικό 
κι απτό παράδειγμα ότι ακόμη και σε καιρούς οικονομικής ύφεσης 
και κοινωνικής κρίσης, ένας πολιτιστικός οργανισμός μπορεί να 
αποδειχθεί βιώσιμος και μάλιστα, με σταθερή δυναμική ανόδου. Το 
μουσείο είναι για φέτος το τιμώμενο μουσείο από την ICOM, γι’ αυτόν 
τον λόγο, θα μου επιτρέψετε να σκιαγραφήσω συνοπτικά το προφίλ, 
αλλά και τις συνισταμένες της επιτυχίας του. Άλλωστε, ένας βιώσιμος 
πολιτιστικός οργανισμός που αναπτύχθηκε με νέες αντιλήψεις, με 
φαντασία και καινοτομία, με στρατηγικές συνεργειών και παραγωγικών 
συνεργασιών, αποτελεί μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης, στην 
οποία ανήκει. Το μουσείο αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο που, 
καθώς αναπτύσσεται και δικτυώνεται, αποδεικνύει την οργανική και 
θεμελιακή σχέση του πολιτισμού, των φορέων, των δράσεων και της 
κληρονομιάς του με τις υπόλοιπες ζωτικές δομές και δραστηριότητες 
της κοινωνίας μιας πόλης, μιας ιστορικής, ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, 
όπως είναι η Αθήνα.

Γιώργος Καμίνης
Δήμαρχος Αθηναίων
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Αν οι συμβολισμοί παίζουν κάποιο ρόλο, το Βιομηχανικό Μουσείο 
Φωταερίου ήταν ένα από τα πρώτα έργα του δήμου, που 
χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς πόρους, που εξασφάλισε η 
σημερινή Δημοτική Αρχή. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 2013 σε έναν 
χώρο, στην Τεχνόπολη, που κατεξοχήν σχετίζεται με το νέο, με το 
καινούργιο. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι, έναν 
δημοφιλή κι αγαπημένο τόπο ψυχαγωγίας, αλλά και δημιουργικής 
έκφρασης των νέων της πόλης. Παράλληλα, η Αθήνα αποκτούσε το 
πρώτο βιομηχανικό μουσείο, σε μια κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία η 
αναζήτηση πόρων στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας ήταν πια επιτακτική. Λίγους μήνες αργότερα, μέσα στον 
ευρύτερο χώρο της Τεχνόπολης, το Βιομηχανικό Μουσείο γειτνίασε με 
το χώρο αυτό, στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα: με τον νεοϊδρυθέντα 
κόμβο καινοτομίας κι επιχειρηματικότητας· το InnovAthens. Και οι δύο 
αποτελούν απαραίτητους κρίκους σε μια σειρά στοχευμένων ενεργειών 
μιας στρατηγικής με πολλαπλά πεδία, που επιδιώκει τη βιώσιμη ανάπτυξη 
σε μια βιώσιμη κοινωνία. 

Θα περάσω σε κάποια στοιχεία κι αποτελέσματα, μιας λειτουργίας 
που τη θεωρώ αναμφίβολα επιτυχημένη: πάνω από 40.000 άτομα 
έχουν επισκεφτεί το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου από την έναρξη 
λειτουργίας του, το 2013. Πλαισιώθηκε εξαρχής με ξεναγήσεις σε 
μαθητές, φοιτητές, ενηλίκους και οικογένειες, και με εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται 12 εκπαιδευτικά 
προγράμματα, για παιδιά από 5 ετών και για ενηλίκους. Είναι σημαντικό, 
επίσης, το ότι το Βιομηχανικό Μουσείο υποδέχεται όχι μόνο σχολεία από 
την Αττική, αλλά κι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Συνολικά 10.000 άτομα 
έχουν παρακολουθήσει ξεναγήσεις κι εκπαιδευτικά προγράμματα του 
Μουσείου. Ξεχωριστή αναφορά πιστεύω ότι δικαιούται η εκπαιδευτική 
δράση, «Το θέατρο στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου», όπου 
εφαρμόζεται η τεχνική του “Museum Theater”, ένα πρωτοποριακό 
στοιχείο για τα ελληνικά δεδομένα. Επιπλέον, το μουσείο προωθεί τη 
δικτύωσή και τη συνεργασία με άλλα μουσεία και φορείς, όπως με το 
Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, το Μουσείο Ελληνικής 
Παιδικής Τέχνης, με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και άλλα. Προσπαθούμε, 
επίσης, οι δράσεις του μουσείου διαρκώς να ενσωματώνονται αρμονικά 
μέσα στο πρόγραμμα εκδηλώσεων της Τεχνόπολης.
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Η επισκεψιμότητά του αυξάνεται σταθερά κατά 20% κάθε χρόνο, ενώ 
θεαματική αύξηση έχει παρατηρηθεί και στους ξένους επισκέπτες. Σε μια 
εποχή, που η Δημοτική μας Αρχή καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες 
για τη διατήρηση της ανοδικής δυναμικής του τουρισμού στην Αθήνα, το 
μουσείο έχει συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής σε μοναδικό πόλο 
τουριστικής έλξης. Έχουμε τέλος, αύξηση 70% των ξένων επισκεπτών 
σε σχέση με τους εαρινούς μήνες της περσινής χρονιάς. 

Όλοι αυτοί είναι κάποιοι θετικοί δείκτες, που μπορούν σημαντικά να 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση και ανάδειξη νέων μοντέλων αξιοποίησης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη χρήση και τη συμμετοχή των τοπικών 
κοινωνιών και τη διασύνδεση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και 
με άλλους τομείς της πραγματικής οικονομίας. Αν μη τι άλλο, αυτό που 
διαπιστώνουμε είναι πως, όταν υπάρχει θέληση, καινοτομία, διάθεση για 
συνεργασία, εκεί εμφανίζεται και έργο και αποτέλεσμα. Αυτή η απλή 
εξίσωση, με τις πολλαπλές εφαρμογές και τη διάχυση στην κοινωνία 
και τη ζωή της πόλης, μπορεί να αποβεί πάρα πολύ παραγωγική. Και 
ναι, πράγματι αποτελεί κλισέ το ότι ο πολιτισμός είναι βαριά βιομηχανία, 
φυσικά και είναι, το θέμα όμως και εδώ είναι το πώς. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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Χαιρετισμός της Προέδρου 
του Ελληνικού Τμήματος ICOM

Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελ-
φοι και φίλοι, αγαπητοί συνδιοργανωτές του συνεδρίου: Πριν από 4 
ημέρες, στις 18 Μαΐου (σ.σ. 2015), συγκεντρωθήκαμε εδώ, στην Τε-
χνόπολη, επαγγελματίες και φίλοι των μουσείων αλλά και πολύς κό-
σμος, για να γιορτάσουμε τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και να τιμήσουμε 
το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου. Το θέμα του φετινού εορτασμού 
ήταν «Μουσεία, για μια βιώσιμη Κοινωνία». Γι’ αυτό, θα πω λίγα λόγια.

Πράγματι, μια κοινωνία με όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί ίσως 
τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας. Με την πεποίθηση ότι τα 
μουσεία πρέπει και μπορούν να διαδραματίσουν έναν καθοριστικό 
ρόλο στη μετεξέλιξη αυτή, και με το σκεπτικό της ενδυνάμωσης του 
διαλόγου των μουσείων με την κοινωνία, το ICOM επέλεξε το θέμα 
του φετινού εορτασμού. Η έννοια της αειφορίας, έννοια κυρίαρχη στις 
μέρες μας, αναφέρεται για πρώτη φορά το 1987 στην έκθεση της Πα-
γκόσμιας Επιτροπής του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, με 
τίτλο «Το κοινό μας μέλλον». Έχει, όπως είναι γνωστό, 4 πυλώνες: την 

Τέτη Χατζηνικολάου
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Τμήματος ICOM
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οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Είκοσι οκτώ 
χρόνια από τότε, οι κοσμοϊστορικές αλλαγές που μεσολάβησαν και η 
αλματώδης ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, άνοιξαν νέους δρόμους, 
νέους ορίζοντες, δημιούργησαν νέες ανάγκες, άλλαξαν τους όρους 
της καθημερινής μας ζωής αλλά και την οπτική των μουσείων. Και δεν 
θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, εφόσον έχουμε δεχτεί εδώ και πε-
ρίπου μισό αιώνα, ότι τα μουσεία αντικατοπτρίζουν την κοινωνία και ότι 
οφείλουν να απαντούν στα αιτήματά της.

Έτσι, το μουσειακό λεξιλόγιο εμπλουτίστηκε με νέους όρους: δίπλα στη 
«συμμετοχή», στον «διαπολιτιστικό διάλογο», στην «κοινωνική συνοχή», 
που επικράτησαν τις προηγούμενες δεκαετίες, προστέθηκαν οι έννοι-
ες της «καινοτομίας», των «συμπράξεων», της «βιώσιμης ανάπτυξης», 
της «αειφορίας». Η ίδια η έννοια της αειφορίας απέκτησε νέες προ-
εκτάσεις, με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό που θα ονομάζαμε «ψηφια-
κό πολιτισμό». Η ψηφιακή αειφορία, λοιπόν, αποτελεί παράγοντα που 
συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και κατ’ επέκταση, στη διαχείριση και 
ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στη βιωσιμότητα 
των μουσείων. Κατά συνέπεια, ένα συνέδριο με το θέμα αυτό, συμπλη-
ρώνει τον προβληματισμό, που αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα, 
και δεν θα μπορούσε παρά να ενταχθεί στο πρόγραμμα του φετινού 
εορτασμού. 

Στο συνέδριο, που ξεκινάει σήμερα, συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που ασχολούνται με την τεκμηρίωση 
και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με τις δημιουργικές βι-
ομηχανίες και τον τουρισμό, θα έλεγα τον πολιτιστικό τουρισμό, καθώς 
και εκπρόσωποι μουσείων διαφόρων κατηγοριών. 

Το ελληνικό τμήμα του ICOM έθεσε υπό την αιγίδα του το συνέδριο 
και το συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα των κεντρικών εκδηλώσεων του 
εορτασμού, που πραγματοποιήθηκαν και εξελίσσονται εδώ στην Τε-
χνόπολη. Με την πεποίθηση ότι θα βοηθήσει στην προώθηση ενός ιδι-
αίτερα εποικοδομητικού διαλόγου στα θέματα της ολοκληρωμένης δι-
αχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, θα αναδείξει τη δυναμική των 
συνεργειών και τη σκοπιμότητα της ανάπτυξης κοινών στρατηγικών, θα 
συμβάλλει τελικά στη βιωσιμότητα των ελληνικών μουσείων και κυρίως, 
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θα ανοίξει νέους ορίζοντες, νέες προοπτικές για τα μουσεία και τους 
πολιτιστικούς οργανισμούς. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει, όπως είναι και το 
μήνυμα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2015, διαμόρ-
φωση μιας κοινωνίας με προοπτικές.

Σας ευχαριστούμε που είστε όλοι εδώ.
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Χαιρετισμός του Διευθυντή  
του INNOVATHENS

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κυρία διευ-
θύντρια της Εθνικής μας Πινακοθήκης, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του 
InnovΑthens, του Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τε-
χνόπολης του δήμου Αθηναίων, θέλω να σας καλωσορίσω στη διημερί-
δα «Ψηφιακή Αειφορία/Νέες Προοπτικές για Μουσεία και Πολιτιστικούς 
Οργανισμούς». 

Ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε έχει να επιδείξει δύο πράγματα: το 
πρώτο είναι ότι ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, 
όπως λέει ο τίτλος του, και ιδιαίτερα την επιχειρηματικότητα και και-
νοτομία που αφορά τον πολιτισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες. το 
δεύτερο: Ο χώρος αυτός αποτυπώνει με παραδειγματικό τρόπο, το 
πώς μπορεί το παλιό να παντρευτεί με το καινούργιο. Πως ένας παλιός 
βιομηχανικός χώρος μπορεί, όχι απλώς να ανασυσταθεί, αλλά να λει-
τουργήσει σαν ένας χώρος όπου νέες πρωτοβουλίες αναπτύσσονται, 
άνθρωποι δικτυώνονται μεταξύ τους, νέες επιχειρηματικές πρωτοβου-
λίες ξεκινούν. 

Αντώνης Οικονόμου
Διευθυντής INNOVATHENS
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Αυτή η σύζευξη παλιού και νέου, μου δίνει την ευκαιρία να πάω λίγο πίσω 
στο χρόνο και να ανοίξω τα εισαγωγικά μου: «Η θεμελίωση των Καλών 
Τεχνών και η καθιέρωση των διαφορετικών τύπων τους, ανάγονται σε 
μια χρονική περίοδο που διαφέρει ουσιωδώς από τη δική μας και έγινε 
από ανθρώπους, των οποίων η εξουσία, η κυριαρχία πάνω στα πράγμα-
τα ήταν ασήμαντη, συγκρινόμενη με τη δική μας. Η εκπληκτική, ωστόσο, 
ανάπτυξη την οποία γνώρισαν τα τεχνικά μας μέσα, ως προς την προ-
σαρμοστικότητα και την ακρίβειά τους, προοιωνίζει για το άμεσο μέλλον 
τις πιο βαθιές αλλαγές στην πανάρχαια βιομηχανία του Ωραίου. Σε όλες 
τις τέχνες, υπάρχει ένα φυσικό μέρος, το οποίο δεν μπορούμε πλέον να 
θεωρούμε και να επεξεργαζόμαστε όπως μέχρι τώρα. Αυτό το μέρος, εί-
ναι αδύνατον να διαφύγει των επιδράσεων της σύγχρονης επιστήμης, της 
σύγχρονης τεχνολογίας και της σύγχρονης πρακτικής. Ούτε η ύλη, ούτε 
ο χώρος, ούτε ο χρόνος είναι εδώ και 20 χρόνια ό,τι ήταν πάντα. Πρέπει, 
λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε ότι τόσο μεγάλες καινοτομίες δεν 
μπορεί παρά να μετασχηματίσουν συνολικά την τεχνική των τεχνών και 
έτσι να επηρεάσουν την ίδια την καλλιτεχνική δημιουργικότητα και ίσως 
τελικά να οδηγήσουν σε μια ριζική αλλαγή της ίδιας της έννοιας της τέ-
χνης». Αυτά έγραφε ο Πωλ Βαλερύ (σ.σ. Ambroise-Paul-Toussaint-Jules 
Valéry) πριν από 80 χρόνια, στα 1936, έτσι όπως τον προτάσσει ο Βάλτερ 
Μπένγιαμιν στο περίφημο δοκίμιό του Το έργο τέχνης στην εποχή της 
τεχνολογικής του αναπαραγωγιμότητας.

Από τότε, η προβληματική για τη σχέση της τέχνης και του πολιτισμού, 
αλλά και της αναπαραγωγής/αναπαράστασής τους με την τεχνολογία, 
πέρασε ασφαλώς από πολλά κύματα. Η μοναδικότητα, το ανεπανάλη-
πτο εδώ και τώρα του έργου τέχνης, όσο κι αν αντιστάθηκε, υπέκυψε 
βαθμιαία στην τάση μαζικοποίησης που είχε εισαχθεί αρχικά από απλές 
τεχνικές αναπαραγωγής. Πέρασε από τη φωτογραφία στο σινεμά και αρ-
γότερα στην τηλεόραση, για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε για τη σημα-
σία της ψηφιοποίησής του και της δυνατότητας, όχι μόνο πολλαπλής και 
ταυτόχρονης θέασής του, αλλά και επεξεργασίας, επανάχρησής του και 
τελικά, ένταξής του σε ένα πολιτιστικό corpus που διερευνάται, κρίνεται 
και αξιολογείται ατομικά, μα κυρίως συλλογικά. 

Η πολιτιστική κληρονομιά, έχει κι αυτή περάσει από το στάδιο που ο Βάλ-
τερ Μπένγιαμιν ονόμαζε «διαδικασία διάλυσης» σε μια πολλαπλή, ποικίλη 
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και εν τέλει δημιουργική ανασύσταση. Στα πλαίσια αυτά, και η λειτουργία 
των χώρων έκθεσης έργων τέχνης και εν γένει πολιτισμικών αγαθών, έχει 
μεταβληθεί ριζικά. Τα ίδια τα μουσεία, τα πολιτιστικά κέντρα και οργα-
νισμοί μπορούν πλέον να αναπαραχθούν στον κυβερνοχώρο, με τρόπο 
αδιανόητο ακόμη και για τον πιο ευφάνταστο οραματιστή της μαζικής 
πολιτισμικής εμπειρίας.

Ως InnovAthens είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, σε συνδιοργάνωση 
με την PostScriptum και την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού Ανοιχτού 
Κώδικα, φιλοξενούμε το διήμερο της Ψηφιακής Αειφορίας, όπου διακε-
κριμένοι και εκλεκτοί ομιλητές θα συζητήσουν αυτές τις θεαματικές με-
ταβολές από τόσες διαφορετικές όψεις, όπως: «Οι Ψηφιακές Υποδομές 
και η Παραγωγή αξίας στον πολιτισμό», «Οι Πολιτιστικοί Οργανισμοί σε 
συνάρτηση με το ανοιχτό και επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο», «Η 
Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργικές βιομηχανίες», 
«Οι Επαγγελματίες των Μουσείων και η καλλιέργεια νέων γνώσεων και 
δεξιοτήτων», «Οι Πολιτιστικοί Οργανισμοί και ο Πολιτιστικό Τουρισμός», 
«Τα Μουσεία, οι online κοινότητες και η τοπική ανάπτυξη».

Εύχομαι κάθε επιτυχία και σας ευχαριστώ όλους σας για τη συμμετοχή.
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Κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, 
εμείς ως Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού συμμετέχουμε σε παρόμοιες 
εκδηλώσεις τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια, σε συνεργασία 
με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και άλλους φορείς. Κυρίως, 
στηριζόμενοι στη δουλειά που γίνεται από τα μέλη μας, δηλαδή τα πανε-
πιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και κοινωφελείς φορείς, που προωθούν 
το ανοιχτό (σ.σ. περιεχόμενο) στη χώρα μας. 

Βασικός μας στόχος συμμετέχοντας σε τέτοιες εκδηλώσεις είναι να δώ-
σουμε μια άλλη διάσταση: τη διάσταση του ανοιχτού, που πιστεύουμε ότι 
πλέον στον 21ο αιώνα για όλους εμάς, αλλά κυρίως για τους νέους και 
για την πλειοψηφία των πολιτών που επισκέπτονται τη χώρα μας, είναι 
κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Στη χώρα μας υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας 
μεγάλος πλούτος. Τον πλούτο τον έχετε όλοι εσείς, δηλαδή τα μουσεία, 
τα αρχεία του κράτους, το ανθρώπινο κεφάλαιο που υπάρχει μέσα σε 
αυτούς τους χώρους και στον χώρο της παιδείας, και είναι ένα μεγάλο 
στοίχημα για όλους εμάς να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε δυνάμεις 

Χαιρετισμός του Αντιπροέδρου 
της ΕΕΛ/ΛΑΚ

Θεόδωρος Καρούνος,
Αντιπρόεδρος, Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού 
Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) 
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από όλους αυτούς τους χώρους και να ανοίξουμε αυτό το περιεχόμενο 
σε παγκόσμια αποθετήρια.

Το πιο προσιτό παράδειγμα σε όλους μας, είναι η ίδια η παγκόσμια εγκυ-
κλοπαίδεια, η Wikipedia (σ.σ. Βικιπαίδεια), που στα αγγλικά πλέον είναι 
η κύρια πηγή πληροφόρησης για όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιώ ένα πολύ 
απλό παράδειγμα όταν απευθύνομαι κυρίως σε ευρύτερο κοινό, το εξής: 
έχετε παρατηρήσει ότι όταν αναζητείτε οποιαδήποτε πληροφορία μες 
στις πρώτες 5 θέσεις είναι η Wikipedia; Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Θα 
πω μια υπερβολή, για να τονίσω λίγο αυτό που θέλω να πω: σημαίνει 
πρακτικά ότι όσους δικτυακούς τόπους και να φτιάξετε, η επισκεψιμό-
τητά τους θα μοιάζει σαν να ανοίγετε ένα κατάστημα στο χωριό σας! Η 
Wikipedia είναι σαν να ανοίγετε κατάστημα στην 5η Λεωφόρο (σ.σ. Fifth 
Avenue) της Νέας Υόρκης, με την έννοια, ότι έχει επισκεψιμότητα πολ-
λαπλάσια. Και δεν θέλω να πω με αυτή την υπερβολή ότι δεν αξίζει να 
φτιάχνουμε οργανωμένους και λειτουργικούς δικτυακούς τόπους. Αυτό 
που θέλω να πω είναι ότι το περιεχόμενο που ψηφιοποιούμε και περιλαμ-
βάνεται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους, θα πρέπει να αναδεικνύεται 
σε δημόσια κι ελεύθερα διαθέσιμα αποθετήρια. 

Αυτή είναι η κεντρική ιδέα που θέλω να σας αφήσω. Εμείς, ως οργανι-
σμός των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων έχουμε ως στόχο 
να συνεργαστούμε με όλους όσους ενδιαφέρονται, φορείς του δημοσίου 
και του ιδιωτικού τομέα, για να προάγουμε το ανοιχτό. Και κυρίως το 
εξής: τα ανοιχτά πρότυπα, το ανοιχτό λογισμικό, το ανοιχτό περιεχόμενο, 
τα ανοιχτά δεδομένα και τον ανοιχτό σχεδιασμό. Είναι οι βασικές προϋ-
ποθέσεις για να μπορούμε να ηγεμονεύσουμε στον ψηφιακό κόσμο. Και 
το λέω πάλι αυτό με μια υπερβολή: προφανώς όλοι γνωρίζουμε τον ιστο-
ρικό, αρχαιολογικό, φυσικό και πολιτιστικό πλούτο που έχει η χώρα μας. 
Αλλά παρόλα αυτά, αν συγκριθούμε λόγου χάρη με την Ολλανδία, στην 
Wikipedia είμαστε περίπου στο 1/7. Η Ολλανδία έχει 700.000 λήμματα κι 
εμείς έχουμε περίπου 100.000. 

Σημαίνει ότι πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί, κινητοποιώντας όλους 
εμάς, τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και τους 
ενεργούς πολίτες και κυρίως τους νέους ανθρώπους μέσα από το εκ-
παιδευτικό σύστημα. Για να παράγουμε αυτό τον πλούτο, για να γίνου-
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με παραγωγοί γνώσης, παραγωγοί περιεχομένου, να απελευθερώσουμε 
δηλαδή αυτό τον πλούτο που βρίσκεται στα αρχεία μας – είτε αυτά είναι 
τα μουσεία είτε είναι τα κρατικά αρχεία είτε είναι οι βιβλιοθήκες μας – και 
να τον ανοίξουμε στο διαδίκτυο. Αυτό έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέ-
σματα.

Προφανώς υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση παγκοσμίως για τα επιχειρη-
ματικά μοντέλα. Στην ουσία, όμως, πρέπει να κρατήσουμε αυτό που 
έχουν αποδείξει άλλοι πριν από εμάς μιας και παντού συναντάμε αυτή 
τη συζήτηση (σ.σ. για το ανοιχτό) και πάλι χρησιμοποιώ το παράδειγμα 
της Ολλανδίας. Το Υπουργείο Οικονομικών της Ολλανδίας όταν πριν 
από μερικά χρόνια ξεκίνησε η ιστορία για το άνοιγμα των δεδομένων 
και του περιεχομένου και υπήρχαν ενστάσεις από φορείς του δημοσίου 
ότι «θα χάσουμε χρήματα κλπ.», έκανε μια μελέτη και τους απέδειξε 
ό,τι θα έχαναν περίπου 7-8 εκατομμύρια ευρώ ενώ από το άνοιγμα των 
δεδομένων, τα έσοδα σε φόρους για την τοπική οικονομία, μετά από 
5 χρόνια, είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια! Οι Ολλανδοί είναι και πιο 
τολμηροί από εμάς· υιοθέτησαν επιπλέον μια επιθετική πολιτική για το 
ανοιχτό λογισμικό. Είπαν, δηλαδή, το εξής: σε όλο τον δημόσιο τομέα 
είναι υποχρεωτικό το ανοιχτό λογισμικό, με εξαίρεση όποιον δηλώσει 
τεκμηριωμένα γιατί χρειάζεται κλειστό! Επέλεξε, λοιπόν, μια τέτοια δι-
αδικασία.

Το λέω σαν παράδειγμα αυτό. Δεν λέω, προφανώς, ότι πρέπει να αντι-
γράψουμε τι κάνουν οι άλλοι, αλλά και εμείς πρέπει να έχουμε μια επιθε-
τική πολιτική, γιατί το ανοιχτό μεταφέρει τεχνογνωσία, ακριβώς λόγω της 
ανοιχτότητας, στην τοπική κοινωνία και οικονομία και στο εκπαιδευτικό 
σύστημα και μετατρέπεται σε σχέσεις εργασίας. Σε σχέσεις εργασίας 
τέτοιες που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, εξειδικευμένου προσω-
πικού αλλά και ανειδίκευτου προσωπικού. Με την ευρύτερη έννοια, ο 
όγκος ψηφιοποίησης και συντήρησης του ψηφιακού πλούτου, για παρά-
δειγμα, έχει μια τέτοια διαδικασία. 

Εγώ θα ήθελα να σας αφήσω με αυτό. Εμείς σαν ΕΕΛ/ΛΑΚ, τόσο στην 
Αθήνα κεντρικά όσο και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, είμα-
στε ανοιχτοί σε συνεργασίες και επιδιώκουμε συνεργασίες με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και με άλλους φορείς, για να αναπτύξουμε τέτοιες δρά-
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σεις. Δράσεις, δηλαδή, πληθοπορισμού, δράσεις που κινητοποιούν τους 
εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και τους ενεργούς 
πολίτες και να παράγουμε περιεχόμενο, το οποίο θα αλλάξει την εικόνα 
της χώρας παγκοσμίως. 

Θεωρώ τιμή που διοργανώνουμε μαζί με την PostScriptum μια τέτοια 
εκδήλωση και ελπίζω και άλλοι φορείς του δημοσίου αλλά και του ιδι-
ωτικού τομέα να πάρουν ανάλογες πρωτοβουλίες και να κινητοποιή-
σουν και άλλους κλάδους της οικονομίας. Γιατί ψηφιακό περιεχόμενο 
υπάρχει σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και είναι σημαντικό να 
έχουμε, τον 21ο αιώνα πια, μία επιθετική πολιτική ανοίγματος αυτού 
του περιεχομένου. 

Σας ευχαριστώ!
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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμη κυρία Διευ-
θύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, και διευθυντές και στελέχη των 
οργανισμών του πολιτισμού. Αγαπητοί συνδιοργανωτές μας, εδώ στο 
InnovAthens και στην ΕΕΛ/ΛΑΚ, αγαπητή κυρία Πρόεδρε του ελληνικού 
τμήματος του ICOM, αγαπητοί συνεργάτες και συνάδελφοι, αγαπητές 
φίλες και αγαπητοί φίλοι: είναι τιμή και χαρά μου που σας καλωσορίζω 
στη διημερίδα μας «PS Value Talks: Ψηφιακή Αειφορία/Νέες Προοπτικές 
για Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς», στο πλαίσιο του εορτα-
σμού της Ημέρας των Μουσείων, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Τμήμα-
τος του ICOM.

Πιστεύω στην αποτελεσματική αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας 
στον πολιτισμό και στην ενδυνάμωσή του μέσω αυτής. Πιστεύω σε και-
νοτόμες δράσεις, που δημιουργούν αξία στην διεπαφή των οργανισμών 
πολιτιστικής αναφοράς με τις κοινότητές τους, την εκπαίδευση, τον του-
ρισμό, τις δημιουργικές βιομηχανίες και την οικονομία, γενικότερα. Πι-
στεύω στον γόνιμο διάλογο του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα, στον 

Χαιρετισμός του Διευθύνοντος 
Συμβούλου της PostSciptum

Κώστας Κωνσταντινίδης,
Διευθύνων Σύμβουλος της PostScriptum
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χώρο του πολιτισμού και στην υγιή επιχειρηματική δυναμική. Με πλήρη 
συναίσθηση των παραμέτρων ευαισθησίας της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και των κανόνων δεοντολογίας.

Σε αυτό το πλαίσιο και μέσα σε έναν τέτοιο χώρο, αυτής της συλλογι-
στικής, όπως είναι το InnovAthens, δηλαδή καινοτομικό, συνεργατικό, 
επιχειρησιακό, που θα μας φιλοξενήσει τις επόμενες δυο μέρες δίπλα 
στο τιμώμενο, για φέτος, Μουσείο Φωταερίου, θα γίνουμε κοινωνοί των 
νέων προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής και της εθνικής πολιτικής που 
αφορούν στην ψηφιακή ατζέντα. Θα εξοικειωθούμε με όρους και δρά-
σεις που αντιλαμβάνονται τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
καινοτομία, ανάπτυξη και βιωσιμότητα. Θα αφουγκραστούμε, μέσα από 
την εμπειρία των εκλεκτών εισηγητών μας αλλά και τον διάλογο που 
θα προκύψει με αυτούς, τον παλμό της ψηφιακής καθημερινότητας, 
ελληνικών και ξένων μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών, πάνω σε 
ερωτήματα, όπως: «πώς εννοούμε τον Ενάρετο Κύκλο παραγωγής Αξί-
ας Ψηφιακής πολιτιστικής πληροφορίας;», «τι σημαίνει ανοιχτό και επα-
ναχρησιμοποιήσιμο πολιτιστικό περιεχόμενο για τους οργανισμούς;», 
«πώς εμπνέουν τα μουσεία τις δημιουργικές βιομηχανίες με αμοιβαία, 
επωφελή, τρόπο;», «με ποιον τρόπο ενισχύουν την τουριστική ανάπτυξη 
των κοινοτήτων και πώς συνεργάζονται με τους φορείς της τουριστικής 
βιομηχανίας;», «πώς συγκροτούν κοινότητες φίλων, φυσικές και διαδι-
κτυακές, που ενστερνίζονται και ευαγγελίζονται το έργο τους», «ποιες 
δεξιότητες πρέπει να καλλιεργούν οι επαγγελματίες των μουσείων στη 
σημερινή ψηφιακή εποχή;». 

Τις επόμενες δύο ημέρες θα ακούσουμε λέξεις, όπως: “phygital”, 
“virtuous data cycle”, “data value chain”, “crowd curating”, “people 
public private partnerships”, “digital shift” και άλλες πολλές και ενδι-
αφέρουσες. Είμαι ευτυχής που στην εταιρεία μας έχουμε την τιμή και 
την τύχη, μέσα από τη συνεργασία μας μαζί σας, να μετέχουμε σε έργα 
υλοποίησης της δημόσιας και ιδιωτικής πολιτιστικής πολιτικής, απαντώ-
ντας στις παραπάνω πτυχές.

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σήμερα είναι μαζί μας εδώ, η κυρία Μαρίνα 
Λαμπράκη-Πλάκα, διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, που 13 χρόνια 
πριν έδωσε σε ‘μένα και στην εταιρεία μου, PostScriptum, την ευκαι-
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ρία να πλησιάσουμε τον χώρο αυτόν του πολιτισμού και έκτοτε, να τον 
αφουγκραζόμαστε, να τον κατανοούμε, να τον υπηρετούμε και να τον 
αγαπούμε. Και να νιώθουμε σήμερα, 13 χρόνια μετά, κομμάτι του οικο-
συστήματός του.

Με τη διημερίδα μας και στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης της εται-
ρείας μας, θέλουμε να εγκαινιάσουμε μια σειρά εκδηλώσεων με τον γε-
νικό τίτλο “PS Value Talks”, με σκοπό τον γόνιμο διάλογο για δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στον πολιτισμό. Ευχαριστώ θερμά τους χορηγούς 
μας, elculture.gr και Κατώγι-Στροφιλιά (οίνος) για την επικοινωνία και τη 
χορηγία του οίνου, και φυσικά τους συνδιοργανωτές μας InnovAthens 
και ΕΕΛ/ΛΑΚ, για τον τόσο φιλόξενο χώρο που μας εμπνέει, όπως και 
το Ελληνικό Τμήμα ICOM που έθεσε τη διημερίδα μας υπό την αιγίδα 
του. 

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλους όσοι είστε εδώ μέσα σε αυτή 
την αίθουσα, σας ευχαριστώ για την προσέλευσή σας. Ελπίζω το πρό-
γραμμα που ετοιμάσαμε για εσάς, αλλά και για όλους όσους θα μας 
παρακολουθείτε μέσα από το διαδίκτυο, μέσω livestreaming, να σας 
ανταμείψει. 

Σας ευχαριστώ θερμά!
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Ψηφιακές Υποδομές και Παραγωγή 
αξίας στον Πολιτισμό: 
Πρόσβαση στην πολιτιστική πληροφορία και επαναχρησιμοποίησή 
της σε Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εκπαίδευση, Έρευνα, Τουρισμό

Στέφανος Κόλλιας,
Καθηγητής, ΣΗΜΜΥ-ΕΠΜ / Εθνικός Εκπρόσωπος MSEG

Καλημέρα σας. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Νομίζω ότι είναι 
μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη, για την περίοδο που είμαστε, συνάντηση. 
Μια διημερίδα με πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα στην αιχμή της τεχνολο-
γίας, αλλά και της εξέλιξης του ψηφιακού πολιτισμού στην Ελλάδα και στην Ευ-
ρώπη. Κι επίσης είναι χαρά μου, που θα συντονίσω την πρώτη συνεδρία αυτής 
της διημερίδας η οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει σαν στόχο να μιλήσουμε 
για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πλέον το 
περιεχόμενο και να παράξουμε κέρδη, τόσο για τους φορείς-παρόχους του πε-
ριεχομένου όσο γενικότερα για τους χρήστες και την κοινωνία μας γενικότερα. 

Επειδή θα κάνω την εισαγωγή και με βάση την εμπλοκή μου στον ψηφιακό 
πολιτισμό τα τελευταία, τουλάχιστον 10 χρόνια, ήθελα να σας κάνω μια πολύ μι-
κρή αναδρομή για το πώς φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση και μετά να δώσω 
το λόγο στους δύο ομιλητές, που θα έχουμε μαζί μας.

Όπως είπαμε, η 1η συνεδρία αφορά στις ψηφιακές υποδομές και στην πα-
ραγωγή αξίας στον τομέα του πολιτισμού. Ο στόχος μας ποιος είναι; Είναι να 
δούμε πώς η πρόσβαση στην πολιτιστική πληροφορία και η επαναχρησιμοποί-
ηση της πληροφορίας αυτής, μπορούν να είναι ένα κίνητρο που θα δώσει αξία 
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παραπάνω στις δημιουργικές βιομηχανίες, στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στον 
τουρισμό. Θα μου επιτρέψετε μια πολύ μικρή αναδρομή. Θα προσπαθήσω να 
πω 5 σημεία, για την ανάπτυξη του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος στον 
ελληνικό χώρο και στον ευρωπαϊκό. 

Να μιλήσω για δύο περιόδους: Η μία ήταν η μεγάλη ανάπτυξη στη δημιουρ-
γία πολιτιστικού περιεχομένου στην Ελλάδα, κυρίως την περίοδο 2006-2008, 
όπου το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας επέτρε-
ψε να χρησιμοποιηθεί ένας προϋπολογισμός της τάξης των 100 εκατομμυρίων 
ευρώ, για να δημιουργηθεί το απόθεμα αυτό. Σαν αποτέλεσμα, περισσότεροι 
από 200 ελληνικοί φορείς (περιλαμβάνοντας αρχεία, μουσεία, μνημεία, βιβλιο-
θήκες, οπτικοακουστικά αρχεία) συμμετείχαν σ’ αυτήν την προσπάθεια. Εμείς 
καταφέραμε και δημιουργήθηκε παράλληλα μια επιστημονική επιτροπή, της 
οποίας ήμουν πρόεδρος, και η οποία υλοποίησε μελέτες προσπαθώντας να 
βάλει πρότυπα στη δημιουργία και διαχείριση του περιεχομένου αυτού. 

Παράλληλα, αυτή η διαδικασία έδωσε τη δυνατότητα σε μια μεγάλη ομάδα 
από εταιρείες, κυρίως πληροφορικής αλλά όχι μόνο –κυρίως εταιρείες δημι-
ουργίας περιεχομένου-, οι οποίες ειδικεύτηκαν πια σε θέματα ψηφιοποίησης, 
τεκμηρίωσης περιεχομένου και δημιουργίας πολιτιστικών ιστοχώρων. Ήταν μια 
μεγάλη προσπάθεια που μας οδήγησε παράλληλα στην παρουσία της Ελλά-
δας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό έγινε με διάφορους τρόπους: Το Υπουργείο 
Πολιτισμού (ΥΠΠΟ) είχε έναν σημαντικό ρόλο σ’ αυτήν την προσπάθεια. Αν 
θυμάστε, συμμετείχε σε πολλά έργα ευρωπαϊκά –εκτός από τα ελληνικά. Και 
να θυμίσω ότι στην αρχή του 2006-2007, μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού φτιά-
ξαμε το portal για το έργο “MICHAEL Plus”, στο οποίο συμμετείχαν 27 ελληνικοί 
φορείς και μουσεία που παρείχαν περιεχόμενο, και οι αντίστοιχες εφορίες αρ-
χαιοτήτων του ΥΠΠΟ. Παρείχαν περιεχόμενο, το οποίο παρουσιάστηκε μέσα 
από την πλατφόρμα, από το portal του MICHAEL Plus στον ελληνικό χώρο. 

Παράλληλα, το 2007 αρχίζει η μεγάλη διαδικασία της δημιουργίας της 
Europeana. Η Europeana, ως ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη, αποτέλεσε και 
αποτελεί ακόμα μια πύλη ενιαίας πρόσβασης στο ευρωπαϊκό ψηφιακό, πλέον, 
πολιτιστικό απόθεμα μέσα στο οποίο εντάσσεται και το ελληνικό. Στο πλαί-
σιο αυτό, εγκρίθηκαν πάρα πολλά έργα σε αυτό που λέμε «περιβάλλον της 
Europeana», στα οποία συμμετείχαν πολλοί ελληνικοί φορείς. Αρχίσαμε με έργα 
που αφορούσαν τα μουσεία, μικρούς οργανισμούς, Εφορείες Αρχαιοτήτων, 
όπως επίσης και σε οπτικοακουστικά έργα, στα αρχεία του κράτους κτλ. Η 
Ελλάδα συνεισέφερε -μέσω των φορέων που συμμετείχαν στα έργα αυτά, του 
ΥΠΠΟ- περιεχόμενο (πάνω από το 1%), το οποίο μπορώ να πω ότι είχε διακριτό 
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ρόλο στο περιεχόμενο που παρουσιάζεται στη Europeana. Η Europeana έχει 
φτάσει περίπου τα 20 εκατομμύρια (σήμερα πάνω 50) τεκμήρια, τα οποία ήταν 
προσβάσιμα στον χώρο της. 

Παράλληλα, επειδή μιλάμε και στον χώρο των μουσείων, ειδικότερα για τα 
μουσεία εξελίχτηκαν πρότυπα τα οποία αφορούσαν είτε την προώθηση του 
περιεχομένου των μουσείων, αυτών καθαυτών (όπως το πρότυπο LIDO), όπως 
επίσης και πρότυπα διαλειτουργικότητας, τα οποία βοήθησαν τη συνέργεια και 
την παρουσίαση του περιεχομένου των μουσείων στην Europeana. Όπως το 
πρότυπο ESE και EDM της Europeana.

Σαν Πολυτεχνείο, συμμετείχαμε ενεργά στη διαδικασία αυτή. Καταφέραμε 
μέσα από αυτά τα έργα και φτιάξαμε ένα σύστημα, το MINT, το οποίο δημιουρ-
γήθηκε για την αντιστοίχιση και λειτουργικότητα των μεταδεδομένων -που κυ-
ρίως με αυτά αναζητείται το περιεχόμενο-, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε πάρα 
πολλά έργα, σε αρκετό περιεχόμενο που εντάχθηκε στην Europeana και χρησι-
μοποιήθηκε από την Europeana, αυτή καθαυτή. Άρα, στο κομμάτι αυτό υπήρχε 
γενικότερα και βοηθούσε -και η διακίνηση της πληροφορίας- μια μεγάλη, πραγ-
ματικά, ανάπτυξη στον ελληνικό χώρο, στο πεδίο του ψηφιακού πολιτισμού. 

Νομίζω ότι εκεί, από το 2009 μέχρι το 2011, ήταν κάποια χρόνια που πραγ-
ματικά η κρίση μας έπιασε αρκετά. Μετά το πρώτο πρόγραμμα και μέχρι ν’ 
αρχίσει το πρόγραμμα της «Ψηφιακής Σύγκλισης», στην Ελλάδα δεν υπήρχαν 
κονδύλια και υπήρχε ίσως μια μικρή καθυστέρηση στη συνέχεια αυτής της δια-
δικασίας. Μπορώ να πω, όμως, ότι τα 3 τελευταία χρόνια που ενεργοποιήθηκε 
σημαντικά το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Ψηφιακής Σύγκλισης, πλέον νέα 
έργα χρηματοδοτούνται, τα οποία επιτρέπουν σε συγκεκριμένους φορείς να 
συνδυάσουν την ψηφιοποίηση σε άλλο πλαίσιο πια, με την παροχή ψηφιακών 
υπηρεσιών.

Άρα, αυτό που θα ακούσουμε σήμερα είναι αυτός ο συνδυασμός πια: Η 
χρήση του ψηφιακού περιεχομένου, που συνεχίζει ακόμα να δημιουργείται, αλλά 
μέσα στο πλαίσιο των ψηφιακών υπηρεσιών. Υπηρεσιών προς τους φορείς, οι 
οποίοι διαθέτουν τους παρόχους του περιεχομένου (δηλαδή τα μουσεία, τα 
αρχεία και όλους τους φορείς αυτούς), ψηφιακών υπηρεσιών προς τους χρή-
στες, στον ελληνικό αλλά και στον διεθνή χώρο και γενικότερα στις κοινότητες 
χρηστών που, σιγά-σιγά, δημιουργούνται και συμμετέχουν και πιο ενεργά στο 
διαδικτυακό παιχνίδι.

Νομίζω ότι ήδη ακούστηκε από τον Υπουργό ότι ιδιαίτερη σημασία –τόσο 
από άποψη ποσότητας όσο και δημιουργίας περιεχομένου σήμερα της χώρας- 
έχουν αποτελέσει τα έργα που διαχειρίστηκε κυρίως το Υπουργείο Πολιτισμού 
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(η Διεύθυνση Αρχαίων Μνημείων) και αφορούν στο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, 
στη δημιουργία μεγάλων αριθμών ψηφιακού περιεχομένου τόσο κινητών όσο και 
ακίνητων μνημείων, και τα οποία ελπίζω να ολοκληρωθούν μέσα στο πλαίσιο 
του τωρινού επιχειρησιακού προγράμματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί πραγ-
ματικά και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά το περιεχόμενο εκείνο, στο οποίο πρέπει 
συνεχώς πλέον να δημιουργούνται και να παρέχονται υπηρεσίες, τόσο στον 
ελληνικό χώρο όσο και στον ευρωπαϊκό.

Νομίζω σε αυτό το πλαίσιο -και κάνω, ίσως, τη 2η παρουσίαση φορέα που 
συμμετέχει σήμερα στη συνεδρία μας-, ιδιαίτερο ρόλο έχει και η συνέργεια του 
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης), το οποίο, επειδή μέχρι τώρα τουλάχιστον 
το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είχε καταφέρει να φτιάξει αυτό που θα λέγαμε 
έναν «Εθνικό Συσσωρευτή» περιεχομένου, το ΕΚΤ έχει αναλάβει επίσημα τη 
φιλοξενία στο αποθετήριό του όλου του περιεχομένου, το οποίο δημιουργείται 
σήμερα· το ψηφιακό περιεχόμενο στην Ελλάδα. Εδώ, ίσως, αναφέρω ότι ση-
μαντικό ρόλο παίζει –αφού μιλάμε πλέον και για υποδομές- ο ρόλος του ΕΔΕΤ. 
Δηλαδή ο ρόλος, γενικότερα, της υποστήριξης στον ελληνικό χώρο σε μορφή 
«σύννεφου» (cloud computing) αλλά και με τον «Ωκεανό», ο οποίος ήδη παρέχει 
από όσο γνωρίζουμε χώρο –και πολλά μουσεία μπορούν να ανεβάσουν εκεί 
περιεχόμενο δικό τους και πιθανόν να πάρουν υπηρεσίες από αυτό.

Όσον αφορά τη διεθνή κατάσταση, τώρα: Η Europeana, θα το ακούσουμε 
σήμερα, έχει προχωρήσει. Πέραν από την αύξηση του περιεχομένου που έχει 
υπέρ-διπλασιαστεί από αυτό που ανέφερα (έχει φτάσει δηλαδή τα 40+ εκα-
τομμύρια ψηφιακά τεκμήρια, τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω της Europeana), 
οι φορείς που συνεισφέρουν στην Europeana έχουν ξεπεράσει τους 3.000 από 
όσο γνωρίζω. Πλέον, στο τωρινό πλαίσιο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο -και θα το 
ακούσουμε καλύτερα σήμερα για να βάλω λίγο τη συζήτηση στο θέμα που μας 
ενδιαφέρει-, η Europeana πλέον αποτελεί αυτό που θα λέγαμε μια υποδομή 
παροχής ψηφιακών υπηρεσιών (DSI=Digital Services Structure), όπως περιγρά-
φεται στο σημερινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα και χρηματοδοτείται μέσω αυτού 
την επόμενη 5ετία. 

Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι βασικοί πάροχοι περιεχομένου είναι οι βι-
βλιοθήκες (TEL), τα μουσεία (MUSEU), τα οπτικοακουστικά αρχεία (EU-Screen) 
και τα αρχεία (AEX) γενικότερα. Αλλά πλέον η έμφαση δίνεται και σε συγκεκρι-
μένες δημιουργικές βιομηχανίες: στον τουρισμό, στην εκπαίδευση, στην έρευ-
να. Πέρα από αυτό, υπάρχουν τομείς, οι οποίοι πραγματικά μπορούν να βοη-
θήσουν περισσότερο στη δημιουργία περαιτέρω αξίας και νομίζω, αυτοί έχουν 
αποτιμηθεί από τη Europeana, όπως είναι η μουσική, η τέχνη, η μόδα και άλλοι 
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τέτοιοι τομείς. Άρα, αυτό το πλαίσιο είναι -σε ευρωπαϊκό επίπεδο- το «τι εξε-
λίσσεται σήμερα;», στο οποίο προφανώς και οι ελληνικοί φορείς συνεχίζουν να 
συμμετέχουν και να συνεργάζονται και να μπορούν να ανεβάσουν περιεχόμενο 
ή να εκμεταλλευτούν τις υπηρεσίες της Europeana. 

Απλώς να αναφέρω, επειδή μιλάμε για υποδομές, ότι υπάρχουν και ερευνη-
τικές υποδομές, παράλληλα με τη Europeana. Μπορώ να αναφέρω το “Dariah” 
που είναι μια ερευνητική υποδομή στοχευμένη στην έρευνα και στις ανθρω-
πιστικές επιστήμες, το “Clarin” που είναι πιο πολύ σε σχέση με την ανάλυση 
του λόγου κλπ. Από κει και πέρα, επειδή έχω μια εμπειρία –εκπροσωπώ την 
Ελλάδα τα τελευταία 10-11 χρόνια σε μια επιτροπή που έχει γίνει σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο και λέγεται “Member State Expert Group on Digitization & Digital 
Preservation”-, πρέπει να πω ότι πραγματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συνέρ-
γεια αυτή των ενεργειών των κρατών -σαν κι αυτή που ανέφερε νωρίτερα ο 
Υπουργός Πολιτισμού- με το ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Europeana, είναι κάτι 
το οποίο παρακολουθείται. Και παρέχονται συστάσεις (πώς οι ενέργειες αυτές 
θα συνάδουν καλύτερα μεταξύ των διαφορετικών χωρών), ώστε να επιτυγχάνε-
ται το καλύτερο αποτέλεσμα. 

Αυτή είναι, νομίζω, η κατάσταση σήμερα. Άρα, τώρα ερχόμαστε πλέον στο 
θέμα μας: Ότι έχουμε τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια υποδομή παροχής ψη-
φιακών υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού, που είναι η Europeana. Έχου-
με έναν άλλο φορέα που είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), αλλά οι 
ενέργειές του άπτονται πολύ στον ελληνικό χώρο του πεδίου της ανάπτυξης 
και χρησιμοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά 
που έχουμε παρόντες την κυρία Εύη Σαχίνη, διευθύντρια του ΕΚΤ και υπεύθυνη 
γι’ αυτή τη δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο, τον κύριο Harry Verwayen (Χάρι 
Φερβάιεν), ο οποίος είναι αναπληρωτής διευθυντής της Europeana και θα ήθε-
λα να δώσω άμεσα τον λόγο καταρχήν στην κυρία Σαχίνη και μετά στον Χάρη, 
για να προχωρήσουμε στην παρουσίαση, πλέον, των συγκεκριμένων παρουσι-
άσεών τους. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ.



41

Ψηφιακές Υποδομές και  
Παραγωγή αξίας στον Πολιτισμό: 
Διαμορφώνοντας τον ενιαίο ψηφιακό χώρο επιστήμης και πολιτισμού

Εύη Σαχίνη,
Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω την ομιλία μου να 
ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτού του κύκλου ομιλιών για την «Αειφορία/
Νέες Προοπτικές για Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς», για το βήμα 
που μου δίνουν σήμερα, προκειμένου να μιλήσω για τις σχετικές, με το θέμα, 
δράσεις και υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Για να ερμηνεύσω λιγάκι τον τίτλο που έχω χρησιμοποιήσει στην ομιλία μου 
(«Διαμορφώνοντας τον ενιαίο ψηφιακό χώρο επιστήμης και πολιτισμού»), θα μου 
επιτρέψετε να αναφερθώ στο όραμά μας στο ΕΚΤ, που είναι η δημιουργία ενός 
ενιαίου χώρου για την επιστήμη και τον πολιτισμό, ανοιχτού προς όλους, που 
με υπηρεσίες θα ενισχύσει την επιστήμη, την έρευνα, την εκπαίδευση, την και-
νοτομία και την κοινωνία των πολιτών, βασισμένη στη γνώση. Το σύνολο των 
δραστηριοτήτων μας κινούνται σ’ αυτή την κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας πρό-
σβαση σε ποιοτικό κι αντιπροσωπευτικό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού. 
Θα αναφερθώ συνοπτικά στο πώς κατανοούμε τον ρόλο μας και τη στρατηγική 
μας ως κεντρικού φορέα συσσώρευσης, με σκοπό τη διατήρηση και τη διάθεση 
για χρήση κι επανάχρηση ψηφιακού περιεχομένου. Θα παρουσιάσω λίγο πιο 
αναλυτικά τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες μας, που σχετίζονται με το πο-
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λιτιστικό ψηφιακό περιεχόμενο και θα εκφράσω τις θέσεις και απόψεις μας, για 
θέματα που εξακολουθούν να είναι ανοιχτά και σχετίζονται με τη διασφάλιση 
του Ενάρετου Κύκλου Ζωής του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, γεγονός 
που είναι και το θέμα συζήτησης αυτής της διημερίδας. 

Το ΕΚΤ στα καταστατικά του κείμενα χαρακτηρίζεται ως Επιστημονική Εγκα-
τάσταση Εθνικής Χρήσης, με σκοπό τη συγκέντρωση, την οργάνωση, τη διατή-
ρηση και διάθεση κάθε διαθέσιμου τεκμηρίου, που ενισχύει την επιστημονική 
κοινότητα της χώρας και προβάλλει τα αποτελέσματά της εντός κι εκτός συ-
νόρων. Η κατανόηση του ρόλου μας από την αρχή εμπεριείχε την έννοια της 
εθνικής υποδομής, που διαμορφώνει και παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες 
προς τους φορείς που παράγουν το περιεχόμενο, με σκοπό τη συσσώρευσή 
του και τη διάθεσή του με φιλικό τρόπο στους χρήστες που ανήκαν –τουλά-
χιστον στην αρχή- κυρίως στην κατηγορία του επιστημονικού προσωπικού. Η 
στρατηγική μας –δεδομένου και του μεγάλου εύρους περιεχομένου που έπρε-
πε να καλύψουμε- στηρίχτηκε στη συσσώρευση ψηφιακού περιεχομένου, μέσω 
μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών με πάρα πολλούς ελληνικούς φορείς 
που το κατείχαν ή το διαχειρίζονταν, και με πλήρη αξιοποίηση της διαθέσιμης 
κάθε φορά τεχνολογίας. 

Το ΕΚΤ για πάρα πολλά χρόνια ταυτίστηκε στην ελληνική πραγματικότη-
τα με την έννοια της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, που συγκεντρώνει μεγάλο εύρος 
υλικού οργανωμένου σε βάσεις δεδομένων, διαθέσιμων μέσω διαδικτύου και 
μέσω υπηρεσιών, με, κατά το δυνατόν, ανοιχτό και φιλικό τρόπο. Το πολιτιστικό 
περιεχόμενο με την έννοια που το εξετάζουμε σήμερα, μπήκε σχετικά αργότε-
ρα -από το επιστημονικό- στη ζωή του ΕΚΤ. Και συγκεκριμένα, όταν άρχισε με 
πιο συστηματικό και μαζικό τρόπο, η ψηφιοποίησή του από τους φορείς στους 
οποίους ανήκει. 

Μας είπε μερικά λόγια ο κύριος Κόλλιας για τις χρονικές περιόδους που 
είχαμε μεγάλα έργα ψηφιοποίησης. Η μαζική, λοιπόν, ψηφιοποίηση πολιτιστικού 
περιεχομένου και η ανάδειξή του στο διαδίκτυο, συντελέστηκε κατά κύριο λόγο 
μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, κυρίως σε εθνικό αλλά και ευρω-
παϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι είχαμε μια καλή παρουσίαση του συντονιστή αυτού 
του πάνελ. Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, κατά συνέπεια, έπαιξαν έναν 
αρκετά σημαντικό ρόλο, κάτι που εμείς στο ΕΚΤ το λάβαμε και το λαμβάνουμε 
υπόψη μας στη διαμόρφωση της στρατηγικής μας, σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό 
περιεχόμενο και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών, που θα σας παρουσιάσω στη 
συνέχεια.

Αντιληφθήκαμε ότι οι χρηματοδοτήσεις, σε επίπεδο προγραμμάτων, αφενός 
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δημιουργούν ένα πλαίσιο εντός του οποίου κινούνται οι δράσεις ψηφιακού πολι-
τιστικού περιεχομένου. Κι αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο· σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αυτό είναι αυτονόητο αφού οι χρηματοδοτήσεις αποτελούν μέσο υλοποίησης 
συγκεκριμένων πολιτικών για το πολιτιστικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, η 
Europeana αποτελεί εργαλείο αλλά κι ένα επιτυχημένο παράδειγμα υλοποίησης 
των ευρωπαϊκών πολιτικών, για την ανάδειξη αλλά και την επαναχρησιμοποίη-
ση πολιτιστικού περιεχομένου. Αφετέρου, τα χρηματοδοτούμενα έργα δίνουν 
το έναυσμα για την υλοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή και τεχνολογικών 
κατευθύνσεων. Οι υπηρεσίες νέφους, η χρήση κοινωνικών δικτύων, το περιε-
χόμενο που παράγεται από τους χρήστες, τα ανοιχτά δεδομένα, είναι κάποιες 
από τις υπηρεσίες αυτές που τα χρηματοδοτούμενα έργα έχουν σιγά-σιγά ανα-
πτύξει. 

Κατανοήσαμε, όμως, στο ΕΚΤ και τους περιορισμούς που εμπεριέχονται 
στα χρηματοδοτούμενα έργα. Κατά συνέπεια, ενώ θεωρούμε ότι μπορούν να 
δώσουν ένα εναρκτήριο λάκτισμα για μια νέα τεχνολογία ή για μια καινοτομική 
υπηρεσία -και μπορούν επίσης να δώσουν κι ένα πλαίσιο, μία στόχευση, μέσα 
στα οποία κινούνται οι πολιτιστικοί οργανισμοί-, εντούτοις δεν μπορούν να υπο-
καταστήσουν τις εθνικές, τοπικές και οργανωσιακές πολιτικές για τον ψηφιακό 
πολιτισμό, ούτε να επιτρέψουν την κλιμάκωση και τη διασφάλιση της παροχής 
βασικών υπηρεσιών για τον ψηφιακό πολιτισμό, όπως είναι οι υπηρεσίες ψηφι-
οποίησης, μακροχρόνιας διατήρησης, τεκμηρίωσης, διάθεσης και περαιτέρω 
χρήσης του πολιτιστικού περιεχομένου.

Η ελληνική πραγματικότητα των χρηματοδοτούμενων έργων, κυρίως από 
τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης για την ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού, ανέ-
δειξε σειρά προβλημάτων, τα οποία μας απασχόλησαν κι αποτέλεσαν τη βάση 
σχεδίασης κι ανάπτυξης των υπηρεσιών μας. Η εισροή πολιτιστικού περιεχο-
μένου σε ένα ψηφιακό περιβάλλον δεν είναι μια αυτονόητη διαδικασία, ούτε 
μια διαδικασία που σταματά στο στάδιο της ψηφιοποίησης και της διάθεσης 
του σχετικού περιεχομένου μέσα από έναν απλό, διαδικτυακό τόπο. Για πα-
ράδειγμα, ενώ οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν διαδικτυακούς τόπους για το 
περιεχόμενό τους, δεν είναι σίγουρο ότι έχουν τις κατάλληλες υποδομές για τη 
διατήρησή του. Ή ότι πραγματοποιούν όλη τη διαδικασία της τεκμηρίωσης του 
περιεχομένου, κατά τρόπο, ώστε να μπορεί να είναι αναζητήσιμο και ευρέσιμο 
από τον ερευνητή ή από το ευρύ κοινό ή ακόμη περισσότερο, να συνδυαστεί με 
άλλο περιεχόμενο το οποίο είναι σχετικό.

Οι υποδομές, οι γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη διατήρηση 
και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου δεν είναι δεδομένες, τόσο σε επίπε-
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δο προσωπικού όσο και σε επίπεδο οργανωσιακής γνώσης. Αντίστοιχη είναι 
και η κατάσταση για τους οργανισμούς και τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν 
το σχετικό περιεχόμενο. Με άλλα λόγια, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι 
δεν είναι αρκετό ένα μουσείο να μπορεί να διαθέσει το περιεχόμενό του στους 
ερευνητές. Θα πρέπει αυτό να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατόν 
στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα να βρει το σχετικό περιεχόμενο και 
να έχει και τα εργαλεία αλλά και τις δεξιότητες για να το χρησιμοποιήσει. 

Οι πολιτιστικοί φορείς, οι πολιτιστικοί οργανισμοί παράγουν περιεχόμενο και 
δεδομένα πολύ υψηλής αξίας αλλά και πολύ υψηλού κόστους, τόσο σε σχέση 
με τη γένεσή τους όσο και σε σχέση με τη συντήρηση και τη διάδοσή τους. 
Σκεφτείτε, μόνο, το κόστος συντήρησης που έχει το ψηφιοποιημένο υλικό ή τις 
απώλειες που υπάρχουν από τη μη διατήρηση της ψηφιοποίησης που έχει γίνει 
μέχρι τώρα, με χρηματοδοτήσεις κατά τις προηγούμενες προγραμματικές πε-
ριόδους. Το περιεχόμενο, επίσης, αυτό, ενώ μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλη 
πολιτιστική και αυτοτελή γνωσιακή αξία, δεν είναι εύκολα εμπορεύσιμο, ενώ 
σε κάποιες περιπτώσεις η εμπορευματοποίησή του είναι δυνατόν να είναι και 
υπονομευτική της αξίας του. 

Αυτά είναι μερικά από τα βασικά θέματα, που κληθήκαμε να αντιμετωπί-
σουμε στο ΕΚΤ, πατώντας πάνω και στην εμπειρία και τη γνώση που είχαμε 
συσσωρεύσει από τη διαχείριση του επιστημονικού περιεχομένου. Καταλάβαμε 
ότι οι πολιτιστικοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από έτοιμες, προς χρήση, υπηρε-
σίες από σταθερούς και αξιόπιστους οργανισμούς και μάλιστα, σε λογικό κό-
στος. Οι υπηρεσίες πρέπει να είναι ολοκληρωμένες, δηλαδή να συνοδεύονται 
από σε βάθος και διαρκή εκπαίδευση κι επιμόρφωση, αλλά επίσης, και από μια 
συστηματική υποστήριξη των υπηρεσιών που είναι εύκολες και χρησιμοποιούν 
υποδομές. 

Καταλάβαμε επίσης –νομίζω ότι και ο κύριος Κόλλιας έμεινε σ’ αυτό–, ότι 
η χρήση προτύπων σε όλα τα στάδια όχι μόνο είναι μια απαίτηση, αλλά και ο 
έλεγχος της τήρησής τους ήταν απαραίτητος για να μπορέσουμε να μιλάμε 
για ποιοτικό ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο. Αντιληφθήκαμε ότι η ταχύτητα 
με την οποία αλλάζει η τεχνολογία δεν επιτρέπει στους επιμέρους φορείς να 
διασφαλίσουν την επένδυση που έχουν κάνει, για την ανάδειξη του ψηφιακού 
τους περιεχομένου. Εκτιμήσαμε ότι υπάρχει κι ένας ακόμη λόγος, για τον οποίο 
οι πολιτιστικοί φορείς έχουν ανάγκη από την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσα 
από μία υποδομή δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτή του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης· αυτόν, της χρήσιμης μάζας.

Η αξία του πολιτιστικού περιεχομένου είναι ευθέως ανάλογη της κλιμάκω-
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σης της συγκέντρωσής του. Το καταλαβαίνουμε αυτό και ως χρήστες, όταν 
ψάχνουμε σε μια μηχανή αναζήτησης και όταν θέλουμε να συνδυάσουμε περιε-
χόμενο, για να υποστηρίξουμε μια παρουσίαση ή όταν αναζητούμε βιβλιογραφία 
για να συγγράψουμε ένα άρθρο. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, στο σημείο αυτό να 
καταστήσω απολύτως σαφές αυτό που προσπαθώ να πω κι αυτό που είναι η 
πεποίθηση στο ΕΚΤ: Ότι οι δημόσιες ψηφιακές υποδομές, σε εθνικό επίπεδο 
αλλά με διεθνείς προδιαγραφές και πλήρως ενσωματωμένες σε ένα διεθνοποι-
ημένο περιβάλλον αντίστοιχων υποδομών, αποτελούν ένα νευραλγικό σημείο 
στην οικολογία του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, κι αυτό αποτελεί τη 
βάση της στρατηγικής ανάπτυξής μας.

Όπως προανήγγειλα, θα αναφερθώ στις υπηρεσίες που αναπτύσσουμε σή-
μερα στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου που ολοκληρώνε-
ται στο τέλος του 2015 και οι οποίες, αυτή τη στιγμή παρέχονται πιλοτικά σε 
ένα μεγάλο αριθμό φορέων, δημοσίου συμφέροντος, που ανήκουν στις εξής 
κατηγορίες: μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία. Μέσα από δύο πολύ μεγάλα έργα 
με τα οποία χρηματοδοτούμαστε από την Ψηφιακή Σύγκλιση -θα αναφερθώ 
στους τίτλους: το ένα είναι το «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τε-
χνολογίας» και το δεύτερο είναι μία πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθε-
σης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομέ-
νου-, αναπτύσσουμε την εθνική υποδομή και διαμορφώνουμε υπηρεσίες, που 
θα προσφέρονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος με έναν ολοκληρωμένο 
τρόπο.

Θα αναφερθώ πάρα πολύ σύντομα, στις υπηρεσίες αυτές: Με πρώτη, την 
υπηρεσία αποθετηρίου, που παρέχεται με το μοντέλο SaaS. Αυτή είναι μία υπη-
ρεσία η οποία επιτρέπει σε φορείς, ανεξαρτήτως του μεγέθους και του ψηφι-
ακού περιεχομένου που διαθέτουν (του τύπου δηλαδή), να δημιουργήσουν ένα 
δικό τους αποθετήριο. Τα αποθετήρια, επιτρέψτε μου να πω, για όσους δεν το 
γνωρίζουν, ότι είναι επί της ουσίας πληροφοριακά συστήματα που ενσωματώ-
νουν, όμως, όλη την τρέχουσα τεχνολογία κι επιτρέπουν μία πολύ συστηματική 
και σύμφωνα με τα πρότυπα οργάνωση περιεχομένου. Επομένως αυτή η υπη-
ρεσία, που μπορεί να κλιμακωθεί και να ικανοποιήσει ακόμη και πολύ μεγάλο 
αριθμό ελληνικών φορέων, θα είναι διαθέσιμη με την ολοκλήρωση του έργου 
και θα συμπληρώνεται και από κάποιες υπηρεσίες που αφορούν τη μετάπτωση 
περιεχομένου. Γιατί ξέρουμε ότι δεν ξεκινάμε τώρα. Έχουμε και προηγούμε-
νο περιεχόμενο, που το έχουμε ψηφιοποιήσει, το έχουμε καταλογογραφήσει, 
κατά συνέπεια, θα θέλουμε να εμφανιστεί. Και βέβαια –ένα θέμα στο οποίο θα 
επανέλθω λίγο αργότερα- την υποστήριξη της εκκαθάρισης των πνευματικών 
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δικαιωμάτων, τα οποία, για το πολιτιστικό περιεχόμενο νομίζω ότι είναι από τα 
θέματα που μας έχουν απασχολήσει πάρα πολύ. 

Επίσης, πρόκειται για μία υπηρεσία που αφορά κυρίως τις βιβλιοθήκες που 
βρίσκονται εδώ. Νομίζω ότι ένα από τα πιο δημοφιλή συστήματα που έχουμε 
αναπτύξει στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, είναι ένα software, ένα λογισμικό, 
το οποίο έχει εγκατασταθεί σε χιλιάδες βιβλιοθήκες και άλλους φορείς σε αυτή 
τη χώρα, για να βοηθήσει την καταλογογράφηση και τη διαχείριση του υλικού 
τους. Αυτό, λοιπόν, μετεξελίσσεται, πάλι με μία τεχνολογία-μοντέλο “software 
service” και θα παρέχεται πάλι για να μπορέσει είτε συμπληρωματικά με τα 
αποθετήρια είτε κι αυτοτελώς –ανάλογα με την επιθυμία του κάθε φορέα- να 
χρησιμοποιηθεί. 

Επί της ουσίας, και οι δύο υπηρεσίες υποστηρίζονται από μία υπηρεσία συσ-
σώρευσης περιεχομένου. Όπως, νομίζω ότι αναφέρθηκε αρκετά αναλυτικά ο 
κύριος Κόλλιας, ένα από τα μεγάλα θέματα που έχουμε να επιλύσουμε είναι, 
όχι πώς κάθε φορέας μόνο θα έχει μια παρουσία διαδικτυακή, αλλά πώς θα 
υπάρχουν σημεία, τα οποία θα επιτρέπουν την ενιαία πρόσβαση στο σύνολο 
του περιεχομένου που δημιουργείται. Κάτι τέτοιο έχει πάρα πολλές διασυν-
δέσεις, οι οποίες πάρα πολλές φορές δεν είναι προφανείς από την αρχή, για 
να μπορέσουμε να τις διασφαλίσουμε, αλλά εξαρτάται από τον κάθε ένα που 
ψάχνει να βρει κάτι συγκεκριμένο.

Επομένως, η υπηρεσία συσσώρευσης περιεχομένου, η οποία είναι μια πολύ 
σημαντική υπηρεσία, ήδη δίνεται για τους φορείς της «Πρόσκλησης 31». Είναι 
φορείς που χρηματοδοτούνται από την Ψηφιακή Σύγκλιση για να ψηφιοποιή-
σουν τις συλλογές τους και να εντάξουν και παλιές ψηφιοποιήσεις μέσα σε 
καινούργιο σύστημα. Επομένως, με την ολοκλήρωση της προγραμματικής περι-
όδου, ένα πολύ σημαντικό μέρος της κοινής πολιτιστικής μας κληρονομιάς θα 
βρίσκεται συσσωρευμένο με όλη την πρόβλεψη για κοινή αναζήτηση, με λεξικά, 
με θησαυρούς, με όρους που μπορεί κανείς, όπως σας είπα, κυρίως και να βρει 
αυτό που ψάχνει, αλλά κυρίως να διασυνδέσει το σχετικό περιεχόμενο. 

Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η ασφαλής διαφύλαξη, η υπηρεσία 
ασφαλούς διαφύλαξης. Έχουμε συνηθίσει πολλές φορές να κάνουμε έργα ψη-
φιοποίησης, να παράγουμε περιεχόμενο το οποίο μετά από λίγο γίνεται δύσκο-
λο στη διαχείρισή του, γιατί έχουν αλλάξει τα φορμά (σ.σ. format), έχει αλλάξει 
η τεχνολογία με την οποία εμείς το διαχειριζόμαστε και κατά συνέπεια, για να 
μπορέσουμε πολλές φορές να το ξαναβρούμε, πρέπει να επαναλάβουμε μια 
διαδικασία. Επομένως, η ανάπτυξη μιας υπηρεσίας ασφαλούς διατήρησης στο 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, που στηρίζεται πάνω σε ένα πολύ σύγχρονο data 
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center, το οποίο εφαρμόζει όλους τους κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικό-
τητας και κανόνες διαχείρισης, είναι αναγκαία για να μπορεί το μέγεθος που 
έχουμε να διαχειριστούμε να είναι ικανοποιητικό.

Επίσης, μία υπηρεσία η οποία δίνεται στους φορείς, αυτή τη στιγμή, που 
έχουν χρηματοδοτούμενα έργα και ψηφιοποιούνε, είναι η υπηρεσία ελέγχου 
διαλειτουργικότητας. Είχαμε αντιμετωπίσει στην προηγούμενη προγραμματική 
περίοδο ένα μεγάλο πρόβλημα, παρόλο που τα πρότυπα είχαν τεθεί ως απα-
ραίτητη προϋπόθεση για τα έργα ψηφιακού περιεχομένου: Είδαμε ότι η τήρησή 
τους ήταν μάλλον ελλιπής κι αυτό μας δημιούργησε μια σειρά από προβλήμα-
τα, τα οποία καλούμαστε να λύσουμε σήμερα. Για να μην επαναλαμβάνουμε, 
λοιπόν, τα λάθη μας –γιατί μαθαίνουμε από αυτά-, το ΕΚΤ διαμόρφωσε μία 
υπηρεσία ελέγχου διαλειτουργικότητας, η οποία ελέγχει κάθε έναν φορέα που 
χρηματοδοτείται, συστηματικά, και μάλιστα, δεν ελέγχει μόνο τα μεταδεδομένα 
ή το περιεχόμενο ή το πώς έχει ψηφιοποιηθεί, αλλά ελέγχει και τα πληροφορια-
κά συστήματα για να δούμε εάν τηρούνε τις υποχρεώσεις διαλειτουργικότητας 
μεταξύ τους.

Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο ήταν απαιτούμενο και από το 
επιστημονικό περιεχόμενο αλλά πολύ περισσότερο από το πολιτιστικό περιεχό-
μενο, είναι η υπηρεσία εκκαθάρισης δικαιωμάτων. Νομίζω ότι έχουμε κατανα-
λώσει αρκετό χρόνο με διάφορους από το ακροατήριο μιλώντας σε διμερείς ή 
πολυμερείς συναντήσεις, για το πώς θα ξεπεράσουμε ζητήματα τα οποία, από 
τη μία μεριά θα επιτρέψουν το άνοιγμα όλου αυτού του πολιτιστικού περιεχομέ-
νου και την ένταξή του σε ενιαία σημεία στην Europeana ή ακόμη και μέρος της 
Wikipedia, χωρίς, όμως, να καταστρατηγούνται δικαιώματα είτε των ανθρώπων 
που έχουν δουλέψει για να παράγουν λήμματα γύρω από αυτό το περιεχόμενο, 
ούτε ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα που θέλει να διατηρεί το Υπουργείο 
Πολιτισμού πάνω στην εικόνα αυτού του πολιτιστικού περιεχομένου. Επομένως, 
όλος αυτός ο προβληματισμός έχει καταγραφεί κι εκφράζεται με τη λειτουργία 
αυτής της υπηρεσίας εκκαθάρισης, όπου κανείς μπορεί να εισάγει τα δικαιώ-
ματα που έχει το καθένα και να μπορεί με αυτό τον τρόπο και να επιλέγει τις 
άδειες κλπ.

Νομίζω ότι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο το έθεσε και ο Υπουργός στην 
αρχή της ομιλίας του, είναι πώς αυτό το πολιτιστικό περιεχόμενο δεν θα γίνει 
κάτι το οποίο θα αφορά μόνο τους φορείς που το έχουνε, αλλά θα αφορά όλη 
την κοινωνία. Και θα αποτελέσει κι ένα σημείο ανάπτυξης της κοινωνίας, θα 
αποτελέσει μία προστιθέμενη αξία, η οποία θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, θα επιτρέψει στον ελληνικό πολιτισμό επί της ουσίας, να έχει 
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τη θέση που του αναλογεί.
Επειδή στο ΕΚΤ έχουμε μάθει να προσφέρουμε υπηρεσίες –αυτός είναι ο 

ρόλος μας, δεν είμαστε ένας ερευνητικός φορέας, είμαστε ένας επιχειρησια-
κός φορέας ο οποίος εφαρμόζει ερευνητικά αποτελέσματα στην πράξη – κα-
ταλαβαίνουμε πάρα πολύ, ότι αυτό που πρέπει και είναι χρήσιμο να δώσουμε 
στην κοινότητα, η οποία χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας, είναι να είναι ολοκλη-
ρωμένες αυτές οι υπηρεσίες. Να είναι απλές στη χρήση και να υποστηρίζονται 
σε όλα τα στάδια της εφαρμογής τους. Επομένως, οτιδήποτε σχεδιάζουμε, έχει 
πάντοτε υποστήριξη από κάποιο help desk, το οποίο βελτιώνει τη χρήση αυτής 
της υπηρεσίας. Έχει ένα knowledge base, το οποίο σημαίνει ότι μαζεύουμε όλο 
το υλικό το οποίο είναι χρήσιμο (οδηγίες, ακόμη και βίντεο, συχνές ερωτήσεις 
που μας έρχονται είτε από την αρχή, γιατί ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τα 
προβλήματα είτε και κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας). Και βέβαια 
το πιο σημαντικό, το οποίο το είδαμε και στην πράξη πάρα πολλές φορές, είναι 
η εκπαίδευση αυτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες. 

Κι επειδή η εκπαίδευση είναι μία ακριβή διαδικασία – γιατί σημαίνει χρόνος 
ανθρώπων, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων –, ουσιαστικά όλο αυτό το περι-
βάλλον έχει ενταχθεί μέσα σε ένα e-learning περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει 
την επανάληψη της διαδικασίας όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να καταστεί, σε 
αυτόν που καλείται να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, καθαρό το τι πρέπει να 
κάνει. Και βέβαια, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο μας απασχολεί και 
είναι ένα από τα μόνιμα θέματα, είναι ότι μέσα από όλες αυτές τις υπηρεσίες 
δημιουργείται κι ένα ανθρωπο-δίκτυο. Ένα δίκτυο ανθρώπων, οι οποίοι κάνουν 
κοινά πράγματα και κατά συνέπεια έχουν και λόγο να ανταλλάξουν εμπειρίες, 
να μιλάνε μεταξύ τους και έτσι, να προχωρά όλη η εξέλιξη στο ψηφιακό περιε-
χόμενο. 

Τώρα, οι φορείς που κάνουν χρήση των υπηρεσιών αποθετηρίων και 
OpenABEKT -απλώς για να εντυπωσιάσω λιγάκι με την τεχνολογία-, έχουν στη 
διάθεσή τους ένα SaaS wizard. Επί της ουσίας είναι ένας διαδικτυακός τόπος, 
όπου υπάρχουν όλα τα components –μου επιτρέπεται να πω- των υπηρεσιών 
που διαθέτουμε, και μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτά που πραγματικά 
επιθυμεί. Δηλαδή είναι ένα lego system, όπου ο καθένας –ανάλογα τις απαιτή-
σεις του-μπορεί να αντλήσει τα σημεία, τα στοιχεία αυτά και να συνθέσει ένα 
δικό του περιβάλλον, το οποίο εξυπηρετεί τις δικές του ανάγκες. 

Όλα αυτά, έχουν δοκιμαστεί σε πιλοτικό επίπεδο. Δεν λέω επιστημονική 
φαντασία, δεν σας παρουσιάζω κάτι που είναι σε επίπεδο σχεδιασμού. Έχουν 
δοκιμαστεί, κι έχουν δοκιμαστεί και σε φορείς πολιτισμού. Θα μου επιτρέψετε 
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να αναφερθώ στην ΥΣΜΑ, είναι ένα από τα αγαπημένα παραδείγματα που χρη-
σιμοποιώ. Η ΥΣΜΑ είναι η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης. Συν-
δυάζει και τα δύο: και επιστημονικό περιεχόμενο, και πολιτιστικό περιεχόμενο. 
Είναι ένα πεδίο εφαρμογής, νομίζω, με μεγάλη επιτυχία. Ευελπιστούμε ότι πολύ 
σύντομα θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτό το παράδειγμα προς τα έξω. 
Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και οι δύο φορείς ως προς αυτό. Και βέβαια, 
επίσης, έχουμε και υλοποιημένα παραδείγματα σε χώρους πολιτισμού, όπως 
είναι η Μουσική: Βλέπω εδώ την κυρία Μεράκου, τη διευθύντρια της μεγάλης 
βιβλιοθήκης της Λίλιαν Βουδούρη, με την οποία έχουμε μια συνεργασία κι έχου-
με φτιάξει ένα αποθετήριο για τη Μουσική. Και πάρα πολλά άλλα, τα οποία 
επί της ουσίας ικανοποιούν πάρα πολύ μεγάλο εύρος φορέων και διαφορετικά 
αντικείμενα.

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν αποτιμηθεί σε επίπεδο υλικών και ανθρώπινων 
πόρων, έχουν συνδυαστεί με άλλες δράσεις του ΕΚΤ και τρίτων οργανισμών, 
κι έχει καταρτιστεί σχέδιο βιωσιμότητας της υπηρεσίας μετά τη λήξη του έρ-
γου. Έχει, με άλλα λόγια, διασφαλιστεί η ένταξη των υπηρεσιών αυτών στις 
βασικές λειτουργίες του οργανισμού -του ΕΚΤ δηλαδή-, κι έχει καταστεί σαφής 
η διασύνδεσή τους με τον θεσμικό μας ρόλο και τη θέση μας στο ευρύτερο 
οικοσύστημα, τον Οργανισμό Πολιτιστικού και Ερευνητικού Εκπαιδευτικού Πε-
ριεχομένου της χώρας.

Επειδή μιλάμε για Αλυσίδες Αξίας, θα ήθελα να δούμε τον τρόπο με τον 
οποίο οι υπηρεσίες -και ο τρόπος που τις παρέχουμε- αξιοποιούνται και από 
άλλα προγράμματα, που αυτή τη στιγμή υλοποιούνται στη χώρα. Ίσως θα έχετε 
ακούσει για το Πρόγραμμα των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων, που υλοποιείται 
στα ελληνικά πανεπιστήμια από το GUnet, και το οποίο επιτρέπει τη διάθεση και 
επανάχρηση εκπαιδευτικού περιεχομένου που παράγεται στα ανώτατα εκπαι-
δευτικά και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται, κατά την άποψή μου, 
για μια εντυπωσιακή πρωτοβουλία που υλοποιείται με πολύ καινοτομικό τρόπο 
και που καταδεικνύει τη σημασία του δημόσιου χαρακτήρα του πανεπιστημίου, 
ως μέσου για τη διάδοση της γνώσης στο σύνολο της κοινωνίας. 

Το Πρόγραμμα των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων επιτρέπει την, με ελάχι-
στους περιορισμούς, επανάχρηση της γνώσης που περιέχεται στις παρουσιά-
σεις και τις σημειώσεις των διδασκόντων, που συμμετέχουν στο σχετικό πρό-
γραμμα. Αλλά για να πετύχει αυτό, έχει άμεση ανάγκη από υψηλής ποιότητας 
και προδιαγραφών ψηφιακό υλικό, από όλους τους επιστημονικούς τομείς και 
βέβαια, και από τον πολιτιστικό χώρο. Βασική πηγή, λοιπόν, για τη συγκέντρω-
ση του υλικού αυτού, αποτελεί το υλικό που συσσωρεύεται και διατίθεται από 
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τους οργανισμούς που κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας. Με δεδομένη δε 
την υποχρέωση που υπάρχει να γίνεται αναφορά στην πηγή του υλικού και τη 
διασύνδεση με το υλικό αυτό, το Πρόγραμμα των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων 
λειτουργεί ως μία ακόμη πύλη προς τους πολιτιστικούς οργανισμούς και το πε-
ριεχόμενό τους που επιλέγουν να διαθέσουν ή να τεκμηριώσουν μέσα από τις 
υποδομές του ΕΚΤ. 
Βλέπουμε, λοιπόν, ένα υλοποιημένο παράδειγμα και πώς, μέσα από αυτό, κλεί-
νει ένας Ενάρετος Κύκλος ψηφιακού περιεχομένου. Το υλικό «ανεβαίνει» στον 
διαδικτυακό τόπο του μουσείου, καταλογογραφείται και τεκμηριώνεται στην 
ψηφιακή υποδομή που προσφέρει το ΕΚΤ, γίνεται ευρέσιμο από τον διδάσκο-
ντα που το ενσωματώνει στο μάθημά του, στη συνέχεια συνδέεται λόγω των 
υποχρεώσεων αναφοράς με το αρχικό πολιτιστικό τεκμήριο και άρα, ο χρήστης 
μπορεί να οδηγηθεί πάλι στο συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά και στην ευρύτερη 
συλλογή του μουσείου.

Θα κλείσω την ομιλία μου, επαναλαμβάνοντας ότι, εκτιμούμε ότι οι δημόσιες 
υποδομές είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη ενός υγιούς και διαρκώς επεκτει-
νόμενου ψηφιακού ορίζοντα πολιτιστικού περιεχομένου. Τα projects αποτελούν 
σημαντικά εργαλεία για την ενίσχυση της καινοτομίας και τη δημιουργία ενός 
πλαισίου μέσα στο οποίο κινούμαστε, για τη διάθεση του πολιτιστικού μας περι-
εχομένου. Ωστόσο, ούτε μπορούν ούτε πρέπει να υποκαταστήσουν την ανάγκη 
για εθνικές πολιτικές και για υποδομές για το ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο. 
Έχουμε, λοιπόν, ανάγκη να καλλιεργήσουμε τις υποδομές εκείνες, που επιτρέ-
πουν την απορρόφηση με δημιουργικό και βιώσιμο τρόπο, των ερεθισμάτων και 
του πλαισίου που παρέχουν τα project, εθνικά και ευρωπαϊκά. Οι δημόσιες ψη-
φιακές πολιτιστικές υποδομές είναι αναπόσπαστο μέρος του ψηφιακού χάρτη 
της χώρας μας και ως τέτοιες, μέρος του κοινού μας εθνικού πλούτου. Στο χέρι 
μας είναι να τις ενισχύσουμε και να τις προστατεύσουμε.

Απευθυνόμενη, τώρα, σε πολλούς πολιτιστικούς φορείς ή ανθρώπους που 
δουλεύουν για πολιτιστικούς φορείς, θέλω να διαβεβαιώσω από τη θέση μου, 
ως διευθύντριας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, την προσήλωσή μας στο 
ΕΚΤ για να λειτουργήσουμε ως ένας αξιόπιστος, υψηλού επιπέδου φορέας και 
εθνική υποδομή, μέσα από μία συνεργασία με ένα πλήθος πολιτιστικών φορέ-
ων. Θα ήθελα με αυτό να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας και να ευχα-
ριστήσω και πάλι τους οργανωτές. 

Ευχαριστώ πολύ.
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Ψηφιακές Υποδομές και  
Παραγωγή αξίας στον Πολιτισμό: 
Europeana’s added value for museums in Greece

Harry Verwayen (Χάρι Φερβάιεν),
Αναπληρωτής Διευθυντής, Europeana

Good morning. Innovation requires a lot of flexibility and improvisation. You’ve 
got all of that. Thank you very much for having me here. We’ve got good friends 
in Greece, I think you are really at the forefront of innovation and you should be. 
Yes, western civilization pretty much started out here, so, I’m going to talk about 
how we can make that work in the digital environment. 

With Europeana we started about 6 years ago; we embarked on a journey 
together. We embarked on a journey to establish and achieve a very big idea. 
We wanted to build the largest open museum library archive in the world, built on 
the contents that we all accumulate here in Europe and we still firmly believe in 
that idea. I think that is very much at the forefront and we’ve achieved quite a bit. 

In numbers, that means that we have now 43 million objects; a half a million of 
those would be from Greece. All of that -you may not even be aware of that- but 
you are culture innovators. All of that metadata of those half a millions objects, 
is under a public domain; CC0 license. You’ve made that all available in a very 
sustainable and open and value-added way. We’ve developed standards together; 
technical standards, to be able to make that metadata interoperable with linked 
open data and web of the future. We’ve done that in a very collaborative way; 
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we now have 3,102 institutions participating, about 1,800 individuals -many of 
you are in this room- contributed to that. I think that was a fantastic-fantastic 
achievement!

However, 6 years down the line we’re now -let’s say take the metaphor from 
Odyssey-, we’re resting at the island of Calypso, which is a pretty comfortable 
situation and we’ve done a lot. There’s crisis around us; crisis of identity, crisis of 
economic sustainability and we need to really think about how we can radically 
change that environment. In this presentation, we will see how we can achieve that 
together, because we’re not done; we’re actually only at the beginning.

Other things that we’ve learnt in this journey: Amongst others, prepare 
your presentations really-really well beforehand and make sure that you’re not 
dependent on any technology -mental note to self. We’ve also learned that 
metadata by itself, even if the metadata is very openly accessible, is not sufficient. 
To give you an indication: Of about the 43 million objects that we currently have, 
about half of them are legally reusable under the frameworks that we’ve set, had 
acquired a Creative Commons frameworks, to allow you explicitly to do things 
with it. Fourteen percent (σ.σ. 14%) of that is openly accessible, meaning it’s CC 
BY, CC BY-SA, a public domain or a public domains marked CC0. 

We’ve found out during our journey that there is a direct correlation between 
value and openness. This is not anymore fiction, it’s not the religion anymore; 
it’s something that we can actually prove, and you’ll hear presentations this 
afternoon in particularly from my colleges from the Rijksmuseum museum on 
how that works in practice if you do it well. Having 43 million objects by itself 
doesn’t mean a whole lot. It means that things are findable. That’s great, but 
the real value of what we’re building here is something completely different; we 
need to be building an infrastructure that allows us to build new creative works 
and doing that, requires all of you to embark on a new journey. A journey, that 
allows us to make the content itself, the media, interoperable, findable, usable in 
a technical way, and also in a very creative way. 

I’d like to discuss 7 points that I think Europeana can be of help to you. 
Europeana is not an endpoint for anything; it’s just a means for you to embark on 
your own journey, to make Greece. We can help you develop your own national 
strategies or support your own national strategy and increase your international 
visibility of your collections. We’ve already got fantastic works from you (σ.σ. 
Ποσειδώνας του Αρτεμισίου]. From all over the world, I think this one (σ.σ. Έφη-
βος του Καστελβετράνο) comes through the Italian aggregator, which is an 
interesting fact by itself. 
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We’ve got several hundred versions of works -primary and secondary 
sources around the Odyssey- and we also have more ephemeral work; Nana 
Mouskouri, in this case, this is I think quite appropriate during the European song 
festival (σ.σ. Eurovision). Half a million digital assets (σ.σ. Greek Digital Assets in 
Europeana: 484,365). This is the direct correlation I was talking to you about. On 
the very bottom half -you’re probably not be able to read it- you see works that 
are available through Europeana. We get about 6 million visits on the Europeana 
websites. Now, that may not be earth shattering to you -and it really isn’t-, but if 
you see in the red bar and in the green bar, if we are able to use a material social 
media, if we’re able to put that on new social websites -such as Etsy-, if we’re 
able to put that on Wikipedia (the 5th best visited website in the world), and we 
can contribute to that significantly, that is where value really lies. 

Your targets (Digital Assets Target for 2015: 618,000 – EU Recommendation, 
Nov 2011) actually are being discussed on the European level. And I know 
Europe is not a very –not always a very- positive word anymore, in this country, 
but I do think that together we can build that vision of Europe as a cultural entity. 
A cultural and economic entity I should say. So, there are targets, and I was very 
glad to hear from your minister that already there are plans to digitize another half 
a million works. So, you’ll shatter this in no time.

Like I said, there’s a direct correlation between what you provide and what you 
can expect out of it. This is a framework that we’re building through our network. 
Many of you are involved in that. We’d like to implement this framework also in your 
institutions, so it becomes clear that if you provide only metadata or if you’re able to 
provide more open content, more open metadata, a lot more things are possible. 

A couple of things are now under development. We’re completely revamping 
on of the Europeana portal. During our journey, we found out that this is actually 
one the weaker points; it’s not yet at the place where the user experience is best 
achieved. But by the end of this year, by October (σ.σ. 2015), we’ll have a newly 
revamped website. We’ll be diving much deeper into specific subject areas: 
Music, Art, and Art in particular, we’re going to create a big PR campaign across 
Europe. So I’d like to invite all of you directors who are sitting here in this room 
or not yet participating in Europeana: This is the time to embark and we’re going 
to promote the hell outta your collections, if you embark right now. Excusez, the 
Americanism here, but this is a good time to join us, and to work with us. 

We will be showcasing works from all countries –we will make no distinction. 
Obviously “The Milkmaid” from my own home country, the Netherlands, will 
be featured there. But we need all of your works, such as the Death Mask of 
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Agamemnon and other works to be present there because, otherwise, in the 
future Greece will not get the place that it deserves on the European landscape 
-and I’m really serious about this. I think you need to need to get your act together, 
be radical and join this ship. 

But that’s not all: the increased visibility is only part of the thing that we can 
do together. You’ll be joining a community, and I can safely say this is one of 
the most vibrant, international communities of cultural heritage innovators. You’ll 
meet museum people, librarians, archivists, digital activists, Wikipedians, start-
up entrepreneurs, all of that into one place. And I think, that is something that you 
can really-really benefit from. 

Among the organizations that are already participating, PostScriptum is a 
very important one and we’re always very happy to cooperate with you. We 
developed 3 websites; one of it is to browse the contents, but this one -the 
professional website- is actually the one that is being used more and more 
and more to develop standards together, frameworks, policies. So that we can 
change copyright policy together and make it available, those frameworks, for 
everyone else in our communities. 

It can also be a bit more prosaic -it’s not all an, high up in the air, idealism. 
There does money! In European context you can work together in European 
projects, to innovate: “Horizon 2020”, “Creative Europe”, those are places where 
there’s still money available. It’s significantly less on European scale, than it used 
to be, but this is a place where, in the Europeana context, you will find the partners 
that she needs to enable to do the things that you wanted to do anyway.

The Greeks are already very well versed in this game: 33 partners is the 
latest count in 33 projects, 7 million euros have been made available to Greek 
institutions, to participate. This one is just blatant self-promotion; we’re part 
of Europeana creative, and many Greek organizations are as well. We have a 
conference in Vienna and I’d urge you to come -you can sign up this week, still 
for an early bird fee, there’ll be some very-very cool people and speakers there.

There are other things; there are some really big things that we can develop 
together to lower costs. Well, we all have costs, but if we all continue to build our 
own little websites, our own content management systems, our own metadata 
schema, our own hosting platforms, then it’ll probably stay a very costly affair. 
One of the things that you can participate in, is a very communal built platform 
that we call “Europeana Cloud”, where everyone will be invited to, on a very cost-
efficient basis: host a content, make it available to anyone that you choose for; 
so this one will be release in its first version in January 2016.
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The balance sheet also always has 2 sides; you can lower your costs, you 
can increase your business. That is really an important part in a very difficult part 
for us. We don’t like the idea that we’re just throwing away our cultural assets 
-the things that belong to every one of us- just for commercial gain. However, we 
need to become more entrepreneurial. How do we do that? The honest answer 
is: we don’t really know! And I think that’s okay, as long as we continue to think 
about it, in a very cooperative way; thinking about that sustainability side on the 
social, as well as an economic level, that’s fine. In a project that was awarded, 
they developed a fantastic tool, that allows you to cruise around cities –in this 
case that’s Pisa-, using beacon technologies, which will allow you very precise 
geolocation information and really experience cities, in a completely new way. 
Open-source software; it’s available for every one of you, I can bring you in touch 
with these people and new things can be developed here, in Athens, or anywhere 
here, in Greece. 

Anyway: do you realize that you’re in the 3rd largest industry in Europe, just 
behind construction and food & beverage? I thought that was quite amazing, in 
terms of employment; fastest growing industry in Europe. So, Europe is really 
investing in you and you need to be investing in yourselves to really make this 
happen. Finally, this is the vaguest of all, but I think also the most fundamental: If 
we don’t continue to innovate and think of ourselves not as museum curators per 
se or “preservation is the mantra” or archivists or librarians, but as innovators in 
our sector, then that’s the only way. If we change our paradigms on who we are 
and what we try to achieve, to do, that’s how we get to new things. 

I think one of the most significant things we’ve done together into Europeana 
context, is on a copyright and/or intellectual property area on metadata. And 
we’re currently lobbying hard, to represent your interests in Brussels, where 
copyrights changes are being decided as we speak. These are the types of things 
that you want your voice to be heard and I would encourage you to participate in 
all the Europeana initiatives in this area. If we do this well, then we can develop 
case studies together; where we’ve been successful. I’m not going to do Peter 
Gorgels presentation for him, but we love what the Rijksmuseum did. Yeah, that’s 
my honest answer! And we need a lot more of that and I think what’s interesting 
about it is, if you dissect what’s happened there -and I hope Peter will talk a 
little bit about it-, it’s not, again, out of sheer idealism. There was an economic 
rationality behind it, which lead them to say: “Yes, this completely fits the way that 
we want to operate; we are a museum for the people, we’re public, there’s an 
economy behind it and that economy and the public purpose is best served by 
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opening up, not only our small digital assets, but even in the highest resolution”. 
The point I’m trying to make is that, if we can learn from what’s happened 

there and implement it in our settings, then we think we can get the ball rolling, 
in terms of innovating. 

This is a framework that we have in the back of our minds in Europeana 
-it goes a bit too far, to really explain it in detail. But what we’re trying to do, is 
balance out this social, and cultural innovation, and the economic innovation, 
and the infrastructure innovation in everything that we do. And we need to force 
ourselves to continue doing that; whenever we feel we’re straying too much in 
one side or the other, without achieving the right balance, we try to tell ourselves 
to stop or to change our course of action.

So, I’d like you to continue to work on what you’re doing, you’re one of the 
most important assets in Europe, in terms of cultural heritage. I encourage you 
and I plea that you continue to work and be radical and really, you know, do 
everything you can and we hope you can join us. 
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OpenGLAM - Πολιτιστικοί Οργανισμοί, 
ανοιχτό και επαναχρησιμοποιούμενο 
περιεχόμενο: 
“To Ανοιχτό ως Μονόδρομος: Τι επιλογές έχουμε και τι σημαίνει  
για τους πολιτιστικούς οργανισμούς;”

Πρόδρομος Τσιαβός,
Nομικός σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ., Εταιρία Ανοιχτού Κώδικα /
Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα 

Στην παρούσα συνεδρία, έχω την τιμή να έχω μαζί μου τον Peter Gorgels 
(Πίτερ Γκόργκελς), που είναι διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας από το 
Rijksmuseum (Κρατικό Μουσείο Ολλανδίας), ο οποίος θα μας πει για το πώς 
λειτουργεί το Rijksmuseum σε σχέση με το ανοιχτό και γιατί είναι ίσως από τα 
πιο σημαντικά παραδείγματα στον κόσμο, σε σχέση με το ανοιχτό περιεχόμενο. 
Στη συνέχεια θα έχουμε τον Φίλιππο Μαζαράκη, που είναι επιμελητής στο Εθνι-
κό Ιστορικό Μουσείο της Ελλάδος, με τον οποίο είχαμε τη χαρά και την τιμή ως 
ΕΕΛ/ΛΑΚ (σ.σ. Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα)
και με την PostScriptum, να συνεργαστούμε σε έναν μαραθώνιο Βικιπαίδειας 
για τα σχολεία και για τον οποίο θα μιλήσει πιο αναλυτικά. 

Ξεκινώντας την παρουσίαση θα μιλήσω για το ανοιχτό ως μονόδρομο και 
δεν πρέπει να περιμένετε τίποτα λιγότερο από κάποιον που είναι στην ΕΕΛ/
ΛΑΚ, δηλαδή στην Εταιρία Ανοιχτού Λογισμικού. Δεν θα σας έλεγα ποτέ ότι 
υπάρχει κάποια άλλη δυνατότητα. Έχουμε, λοιπόν, τις πολιτικές και τα όρια και 
το σημαντικό είναι το πού θέλουμε να πάμε. 

Θα ξεκινήσω από κάτι, το οποίο το λέω συχνά στις παρουσιάσεις μου, σε 
σχέση με το πώς βλέπουμε τα πράγματα· και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε 
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τα πράγματα και τον κόσμο σχετίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με την τε-
χνολογία. Δηλαδή, από τη στιγμή κατά την οποία η τεχνολογία μπαίνει στη ζωή 
μας, την χρησιμοποιούμε για να βλέπουμε τον κόσμο πάντα διαμεσολαβούμενο. 
Αν δούμε αυτή την τεχνολογία, είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούργιο. Δηλαδή, 
ο τρόπος του να βλέπουμε ειδικά πολιτιστικό περιεχόμενο μέσα από τεχνολογί-
ες, είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά. 

Αυτό που παρατηρούμε, όμως, 
ιδιαίτερα σήμερα, είναι ότι ο βαθ-
μός έντασης της διαμεσολάβησης 
είναι πολύ μεγαλύτερος. Αυτή εί-
ναι μια φωτογραφία (εικ. 1) από το 
Victoria and Albert (σ.σ. Museum, 
στο Ηνωμένο Βασίλειο), στην έκ-
θεση που έχει τώρα στο “What is 
Luxury?”1. Βλέπετε ότι όλοι βγά-
ζουν φωτογραφίες, όλοι έχουν ένα 
κινητό μαζί τους. Δηλαδή, ο τρό-
πος με τον οποίο βλέπουμε την 
τεχνολογία, πάντοτε διαμεσολα-
βείται από κάτι. Συνήθως, καλώς 
ή κακώς, το πρώτο πράγμα που 
κάνεις είναι “google it”: ψάχνεις να 
βρεις αν αυτό υπάρχει στο Google. 
Ανάμεσα στις πέντε πρώτες εγ-
γραφές, ύστερα από αναζήτηση 

για τον «Παρθενώνα», είναι σχεδόν πάντα η Βικιπαίδεια, όπως είπε και ο Θόδω-
ρος Καρούνος. Αυτό θα πει ότι ένα βασικό κομμάτι κι ένας βασικός τρόπος για 
να μπορέσουμε να δούμε ακόμη και πολύ κλασικά πολιτιστικά μνημεία, όπως η 
Ακρόπολη, είναι μέσα από πλατφόρμες όπως η Βικιπαίδεια.

Ακόμα και οι εικόνες τις οποίες αντιμετωπίζει ένας δάσκαλος ή ένας μαθη-
τής, όταν πάει να φτιάξει μια παρουσίαση ή όταν πάει να φτιάξει ένα project στο 
σχολείο, μοιραία θα διαμεσολαβηθούν μέσα από αυτό το μέσο. Μοιραία επίσης, 
θα το ψάξει στο Google images, θα «κατεβάσει» (σ.σ. μεταφορτώσει) την εικόνα 
κι απλώς θα την περάσει μέσα στην παρουσίασή του. 

Εάν ψάξει κανείς στο Google images, θα δει ότι έχει και την άδεια με την 

Εικόνα 1

1 http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/what-is-luxury/what-is-luxury-about-the-exhibition/

http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/what-is-luxury/what-is-luxury-about-the-exhibition/
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οποία μπορείς να το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή εξηγεί από πού προέρχεται, και 
με ποια δικαιώματα μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς. Και μπορεί να το πει 
αυτό –ειδικά στην περίπτωση της Βικιπαίδειας, γιατί κάθε εικόνα που ανεβαίνει 
(σ.σ. αναφορτώνεται) στην Βικιπαίδεια είναι υποχρεωμένη να περιέχει και τα 
σχετικά μεταδεδομένα, αλλιώς δεν «ανεβαίνει»· την «κατεβάζει» η κοινότητα. 
Αυτός, λοιπόν, είναι ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνουν τα πράγματα γενικά. 

Ας δούμε τώρα πώς αντιμετωπίζει η νομοθεσία, ειδικά στην Ελλάδα, το 
πολιτιστικό περιεχόμενο, την αναπαραγωγή πολιτιστικών εικόνων με ψηφιακό 
μέσο. Κανείς πρέπει να έχει ειδικό σημείωμα όταν αναπαράγει μία φωτογραφία 
ψηφιακή από ένα πολιτιστικό μνημείο, σύμφωνα με το Νόμο 3028/2002 και την 
υπουργική απόφαση που τον εφαρμόζει. Σε αντίθεση με τους περισσότερους 
χρήστες, οι οποίοι απλώς βγάζουν φωτογραφίες, δεν ζητάνε τις άδειες. Ας 
δούμε τις άδειες που χρειαζόμαστε, για να εντοπίσουμε ποιο είναι το πρόβλημα 
σε σχέση με τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Χρειαζόμαστε τις εξής 
άδειες: νο.1.Πρόσβαση στο χώρο, νο.2.Λήψη φωτογραφίας, νο.3.Αναπαραγω-
γή της φωτογραφίας, νο.4.Διάθεση, νο.5.Θέλουμε μια άδεια για την αδειοδό-
τηση. Κατόπιν φυσικά, αφού τα πάρω όλα αυτά, έρχεται το Κεντρικό Αρχαιο-
λογικό Συμβούλιο (σ.σ. ΚΑΣ), το οποίο 
παίρνει μια Υπουργική Απόφαση (σ.σ. 
ΥΑ) και συνήθως όταν φτάνουμε σ’ 
αυτό το σημείο, με ρωτάει κάποιος: 
«Και τα πνευματικά δικαιώματα;». Και 
πρέπει λοιπόν να πάρω άδεια και για 
τα πνευματικά δικαιώματα. (νο.6)

Χρειάζονται , λοιπόν, έξι συνολικά 
άδειες. Αυτό μπορεί βέβαια να γίνει 
με ένα έγγραφο συν άλλο ένα έγγρα-
φο. Αλλά φανταστείτε ότι πρέπει να 
πάρω άδειες για μια σειρά από πρά-
ξεις, που ο χρήστης τις κάνει απλώς 
με ένα «κλικ». Έστω ότι τα κάνουμε 
όλα αυτά. Τους ζητάμε άδειες· πολ-
λές άδειες. Είναι αποτελεσματικό 
αυτό το πράγμα; Έχει κάποιο νόημα; 

Ας δούμε λίγο και τις δημιουργικές 
βιομηχανίες (εικ.2): Ήμουν στην Κρή-
τη το περασμένο Σαββατοκύριακο για Εικόνα 2
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ένα συνέδριο και πήγαμε μετά σε ένα κλασικό κατάστημα με τουριστικά είδη. 
Ωραίο κατάστημα με τουριστικά είδη! Έβγαλα αυτή τη φωτογραφία: “Museum 
copies hand clay painted with soils, as they made the ancient”. Κανονικά, θα 
έπρεπε να έχει πάρει τις έξι άδειες αυτός ο άνθρωπος, αλλά δεν τις πήρε. 

Σε αρκετές συζητήσεις που κάνω με τους συναδέλφους σε σχέση με το 
3028/2002 (σ.σ. νόμος) και έχουν γράψει συνάδελφοι, νομικοί, εξαιρετικά κείμε-
να πάνω σε αυτό, ο λόγος λοιπόν που υπάρχει, δεν είναι μόνο για να βγάζουμε 
λεφτά όπως είδαμε με τους “ancient”. Είναι και για να μπορούμε να ελέγχουμε 
την εθνική μας αφήγηση, για το πολιτιστικό περιεχόμενο. 

Σε μία παρουσίαση που έκανα πριν από κάποιο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, 
για το θέμα της Βικιπαίδειας, εκπροσωπώντας την ΕΕΛ/ΛΑΚ, τους μίλησα για το 
ανοιχτό και πόσο καλό και σημαντικό είναι και σηκώνει το χέρι του ένας κύριος 
και μου λέει «Έχουμε πρόβλημα με το ανοιχτό και με την Βικιπαίδεια. Ωραία τα 
λέτε όλα αυτά, αλλά εγώ όταν βάζω στην Βικιπαίδεια για τη «Μακεδονία», μου 
βγαίνουν άλλα αντί άλλων πράγματα, δεν μου βγαίνουν αυτά που θέλω!». Όταν 
βάζω «Μακεδονία» τι μου βγαίνει; Είναι η αγγλική version (σ.σ. εκδοχή) για το 
“Macedonia”: η Βικιπαίδεια την κατανοεί ως γεωγραφική περιοχή κι έχει διάφο-
ρα πράγματα για την περιοχή και για τη χώρα. Αυτή είναι η πρώτη επιλογή. Το 
πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι η Βικιπαίδεια. Γιατί τη Μακεδονία, δηλαδή εγώ 
που δεν είμαι από αυτή τη χώρα, επειδή είμαι Ελληνόφωνος μάλλον, ψάχνοντας 
για τη «Μακεδονία» το πρώτο πράγμα που θα μου βγει είναι στα Αγγλικά το site 
(σ.σ. ο ιστότοπος) της Βικιπαίδειας. 

Ο κύριος, λοιπόν, αυτός μου λέει «Δέκα φορές το άλλαξα και δέκα φορές 
μου το άλλαξαν.». Και τελικά, του λέω, τι έκανες; «Ε», μου λέει, «τελικά το 
άφησα…». Το ζήτημα είναι το εξής: Όταν έχεις να κάνεις με το ανοιχτό περιε-
χόμενο και το περιεχόμενο της Βικιπαίδειας δεν μπορείς εύκολα να αλλάξεις το 
γεγονός, ότι θα είσαι, στην καλύτερη των περιπτώσεων, εσύ, ως μουσείο, μέσα 
στα πρώτα πέντε hits (σ.σ. επισκέψεις) που θα πάρεις, αλλά σίγουρα θα είναι η 
Βικιπαίδεια. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είσαι εσύ, αλλά η Βικιπαίδεια θα είναι σί-
γουρα! Και το πώς διαμορφώνεται μία πολιτιστική αφήγηση, δεν διαμορφώνεται 
στο site (σ.σ. ιστότοπο) σου. Πιθανότατα δεν το έχεις στα κινέζικα. Πιθανότατα 
έχεις καιρό να το επικαιροποιήσεις γιατί γίνανε μειώσεις (σ.σ συμπτύξεις). Πιθα-
νόν υπάρχουν πράγματα που δεν τα έχεις σκεφτεί. Ο κόσμος θα κοιτάξει εκεί. 
Άρα ο διάλογος και η πλατφόρμα είναι εκεί, είναι στο ανοιχτό. Δεν είναι στο 
κλειστό, ελεγχόμενο περιβάλλον. 

Ας δούμε τώρα κάποιες προτάσεις. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι μέχρι τώρα 
έχουμε πει ότι «ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, η κατάστα-
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ση είναι έτσι», κάτι πρέπει να κάνουμε γι’ αυτό: Το πρώτο πράγμα είναι να βρεις 
μια ευκαιρία. Όταν προσπαθούσαμε με την ΕΕΛ/ΛΑΚ να βρούμε κάποιον τρόπο 
να ανοίξουμε περιεχόμενο, διαπιστώσαμε ότι είχαμε το εξής πρόβλημα: Δεν 
μπορούσαμε να βγάλουμε περιεχόμενο από μνημεία μετά το 1870, αν θέλαμε 
να είμαστε πλήρως νόμιμοι, έτσι; Όχι όπως κάνει όλος ο κόσμος-, γιατί υπάρχει 
ένας αρχιτέκτονας που έχει πεθάνει γύρω στα 70 χρόνια –όπως έλεγε και ένας 
υπουργός: «Δεν πεθαίνουν!» οπότε είναι πολύ πιθανό να παραβιάζουμε τα δι-
καιώματά του. Αν είμαστε πίσω από το 1830, έχουμε τον 3028 (νόμο). Οπότε 
καταλήξαμε ότι ανάμεσα στο 1830 και το 1870 είναι η χρυσή περίοδος! Είναι 
το παράθυρο ευκαιρίας μας για να ανοίξουμε το περιεχόμενο. Είναι πράγματι η 
περίοδος αυτή (σ.σ. το παράθυρο ευκαιρίας) γιατί έχουν εκλείψει τα δικαιώματα 
και δεν χρειάζεται να πάρουμε τις έξι άδειες. 

Και έτσι υλοποιήσαμε το πρόγραμμα, για το οποίο θα μας πει περισσότερα 
πράγματα ο Φίλιππος (σ.σ. Μαζαράκης), τον «Μαραθώνιο Βικιπαίδειας», όπου 
διαπιστώσαμε ποιο μουσείο έχει υλικό από την περίοδο 1830 και στο 1870.. 
Είναι πολύ συγκινητικό το τι έγινε στη βράβευση, είναι πολύ συγκινητικές οι 
ιστορίες των παιδιών, γιατί αναγκάστηκαν να γράψουν, πλέον μιλάγανε για την 
επανάσταση αλλά έπρεπε να συζητήσουνε, να καταλάβουν τι ήταν αυτό το 
πράγμα, δεν ήταν κάτι δεδομένο, έπρεπε να βρουν πηγές, να επισκεφτούν 
το μουσείο. Άρα, δηλαδή, μπήκαν σε μια διαδικασία, αυτού που θα έλεγα εγώ 
«Προστατεύω την πολιτιστική μου κληρονομιά». Όχι περιορίζοντας την πρόσβα-
ση, αλλά αποκτώντας πρόσβαση.

Αντίστοιχη είναι μια δουλειά που κάνουμε, με κάποιους λημματογράφους 
από τη Βικιπαίδεια. Πρόκειται για τα σχολεία Βικιπαίδειας και χρησιμοποιούν 
τον χώρο του σχολείου προκειμένου να διδάξουν στα παιδιά και στους ενήλικες 
πώς να γράφουν –- στη Βικιπαίδεια. Και τέλος μια προσπάθεια που γίνεται με 
τη Θεσσαλονίκη, για να την κάνουμε μια Wikipedia city, να έχει όσο το δυνατόν 
περισσότερο περιεχόμενο, για την πόλη στη Βικιπαίδεια. Γιατί, όπως είπαμε, 
στα πρώτα πέντε αποτελέσματα θα βρεις τη Βικιπαίδεια. Καλό είναι η πληρο-
φορία για την πόλη σου να μην είναι στα ελληνικά στο site του δήμου που δεν 
το ξέρει κανένας, αλλά να είναι στη Βικιπαίδεια. 

Το δεύτερο κομμάτι που είναι για μένα αρκετά σημαντικό, είναι να δούμε τι 
κάνει ένας wikipedian in residence, δηλαδή κάποιον τον οποίο τον έχεις για να 
συντονίσει την κοινότητα αυτών που θα γράψουν για τη Βικιπαίδεια. Θα γυρίσω 
σε αυτό το ζήτημα. Είναι ενδιαφέρον, ότι τα χρήματά σου δεν τα δίνεις για να 
φτιάξεις περιεχόμενο, τα χρήματά σου τα δίνεις για να συντονίσεις ανθρώπους 
που θα γράψουν περιεχόμενο ή για να μάθεις στο προσωπικό σου να γράφει 
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περιεχόμενο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι τα λεφτά μας 
τα δίνουμε σε ανθρώπους. Αυτό που είπε ο υπουργός, (σ.σ. τα δίνουμε)σε δου-
λειές ή τα δίνουμε σε κάτι, το οποίο τελικά θα μείνει. Δεν τα δίνουμε σε άδειες, 
δεν τα δίνουμε σε μηχανήματα, γιατί θα τα χάσουμε. Τα δίνουμε σε ανθρώ-
πους, που κάτι μπορεί και να μείνει.

Τι προστατεύει τώρα η Βικιπαίδεια; Ας σκεφτούμε λίγο πώς λειτουργεί. Η 
Βικιπαίδεια δεν σε εμποδίζει να έχεις πρόσβαση στο περιεχόμενο, αλλά η Βικι-
παίδεια αυτό που πληρώνει και προστατεύει είναι το brand (σ.σ. εταιρική ταυτό-
τητα) της, όχι το copyright (σ.σ. την πνευματική ιδιοκτησία). Με νομικούς όρους: 
προστατεύει το σήμα, δεν προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία. Αυτό τι θα 
πει; Μπορείς να αντιγράψεις, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι χρησιμοποιώντας 
το όνομα της Βικιπαίδειας αν δεν ακολουθείς κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές 
ποιότητας. Κάποιες, έτσι, ελάχιστες προδιαγραφές που έχουν να κάνουν με τη 
φύση του αντικειμένου. Κατά συνέπεια δεν πληρώνεις για το περιεχόμενο, αλλά 
πληρώνεις για τον συντονισμό της κοινότητας που παράγει το περιεχόμενο. 
Μπορεί να ακούγεται πολύ «αεράτο» αυτό, αλλά στην πραγματικότητα είναι η 
γενικότερη τάση που υπάρχει. 

Πληρώνουμε την εργασία, δεν πληρώνουμε πια το τελικό αποτέλεσμα! Κι 
αυτό είναι και τελείως σύμφωνο με ένα αναπτυξιακό μοντέλο, που δίνει έμφαση 
στο τοπικό. 

Κάποια απλά συμπεράσματα: Είναι καινούργιο αυτό που συζητάμε; Είναι 
κάτι το οποίο πρώτη φορά το ακούμε; Δηλαδή να έχουμε μια μετατόπιση από 
ένα είδος προστασίας, το οποίο περιορίζει το περιεχόμενο σε ένα είδος προ-
στασίας που δεν περιορίζει το περιεχόμενο αλλά δημιουργεί συνθήκες ποιότη-
τας για το περιεχόμενο; Και ναι, και όχι. 

Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να σκεφτούμε τι είναι η πολιτιστική 
κληρονομιά. Κοιτώντας και τα νομικά κείμενα και την εμπειρία μας, προστα-
τεύουμε τα φυσικά και κινητά ή ακίνητα αντικείμενα, προστατεύουμε όμως και 
την άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Και μπορεί μερικές φορές να προστατεύουμε 
ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή αυτό το –“as the ancient made”, 
όπως το έλεγε. Έχει σημασία εκεί πέρα να προστατεύσεις την προέλευση. 
Αυτό που βλέπουμε εκεί πέρα δεν είναι μόνο ότι αντέγραψε κάτι, είναι ότι δεν 
το αντέγραψε με έναν τρόπο που πιστεύουμε ότι δίνει την ποιότητα , αυτό που 
λέμε «είναι δίκαιο για την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά». 

Αν εγώ δίνω προδιαγραφές ποιότητας, αυτό που φροντίζω είναι να μην κα-
ταστρέφω το brand (σ.σ. την ταυτότητα) της Ελλάδας. Δεν με ενδιαφέρει άμε-
σα, εκείνη τη στιγμή, να περιορίσω τον άλλο να μην φτιάξει τα βαζάκια· γιατί θα 
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τα φτιάξει, έτσι κι αλλιώς! Απλώς ας τα φτιάξει λίγο καλύτερα
Κι αντίστοιχα μπορούμε να πάμε και σε άλλα παραδείγματα, όπως τα τρό-

φιμα, ακόμη και τα κτίρια όταν δίνουμε χαρακτηριστικά του πώς είναι αυτά, 
δίνουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως και σε άλλου τύπου δημιουργήματα.

Αυτό, λοιπόν, που προστατεύω είναι σιγά-σιγά το όνομα, η προέλευση, τα 
χαρακτηριστικά, η ποιότητα και λιγότερο η πρόσβαση και λιγότερο η αναπαρα-
γωγή. Θέτοντας περιορισμούς ή προδιαγραφές στην αναπαραγωγή ,το οποίο 
απαιτεί λίγη δουλειά και μία σκέψη του τι θα πει αυτό το πράγμα, προστατεύω 
όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν περιορίζω την πρόσβαση! Αυτό δεν είναι καινούρ-
γιο. Το κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια στις προστατευόμενες ονομασίες προέ-
λευσης (σ.σ. ΠΟΠ). Δηλαδή οι τύποι διανοητικής ιδιοκτησίας που υπάρχουν και 
που παράγουν την μεγαλύτερη αξία, είναι αυτού του τύπου. ’Έχουμε συνηθίσει 
να τα βλέπουμε για φαγητά και περιοχές, αλλά σιγά-σιγά πρέπει να τα δούμε 
και σε πράγματα που εκφράζονται πιο πολύ στον υλικό πολιτισμό.

Το δεύτερο κομμάτι της προστασίας που επισημαίνω, είναι οι κατάλογοι. Οι 
κατάλογοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί μας λένε τι υπάρχει σε έναν χώρο 
κι αν είναι καλοί κατάλογοι, μπορεί να τον πάρει ένας καινούργιος μεσάζοντας, 
όπως για παράδειγμα ηGoogle, και να μας τους παρουσιάσει με εύκολο τρόπο. 
Πρόκειται για τη συνεργασία που λέγανε οι ομιλητές της προηγούμενης συνε-
δρίας. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το να έχουμε έναν καλό κατάλογο, μπορεί να τον 
πάρει η Wikipedia και να κάνει κάτι με αυτόν πολύ εύκολα. Αλλά αυτό, προφα-
νώς, προϋποθέτει έναν δημόσιο οργανισμό, τον οποίο κάποιος τον έχει πληρώ-
σει για να το φτιάξει. Δηλαδή αυτό που καμιά φορά πρέπει να καταλάβουμε, 
είναι ότι μπορεί να έχετε μια φανταστική start-up (σ.σ. επιχείρηση) με ένα πολύ 
ωραίο app (σ.σ. εφαρμογή) με το οποίο βλέπω όλη την Αθήνα, ή μπορεί να 
έρθει η Google και να μου βγάλει τις στάσεις ή να μου βγάλει τα λεωφορεία 
παρεμπιπτόντως δεν μπορεί να το κάνει στην Αθήνα, γιατί δεν είναι ανοιχτά.

Και φυσικά και η Europeana παίζει αντίστοιχο ρόλο. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι 
φορείς, οι οποίοι λειτουργούν ως μεσάζοντες στην πραγματικότητα, αλλά ουσι-
αστικά δίνουν παράθυρο σε άλλους μεσάζοντες, οι οποίοι τελικά θα δώσουν το 
τελικό αποτέλεσμα, στον τελικό χρήστη. Αλλά θέλει ένα κόστος δημόσιου ορ-
γανισμού να τα παράξει αυτά. Αυτό είναι το κόστος που θέλουμε να δώσουμε 
και χρειαζόμαστε για τους δημόσιους οργανισμούς. Και εδώ βάζω το ΕΚΤ (σ.σ. 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) που είδαμε προηγουμένως, το οποίο είναι ένας 
από τους οργανισμούς που κάνουν αυτή τη δουλειά. Το ΕΚΤ είναι ο οργανισμός 
που συγκεντρώνει, όπως λέγαμε και πριν, το υλικό που έχουμε αυτή τη στιγμή 
σε πολιτιστικούς φορείς και με αυτό τον τρόπο μπορούν να το πάρουν και άλλα 
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μέλη του οικοσυστήματος και να δώσουν σιγά-σιγά το περιεχόμενο ανοιχτό.
Θα κλείσω με μία πολύ απλή μεταφορά, για το τι εστί προστασία. Για να 

δείξω πόσο παλιό είναι το να κοιτάμε μορφές λίγο πιο έξυπνες: Όταν πάμε 
στον μύθο του Αισώπου, που έχει να κάνει με τον άνθρωπο που περπάταγε και 
φόραγε την κάπα, και είχες και τον άνεμο και είχες και τον ήλιο. Αυτό, όπως θα 
έλεγα, είναι ένα κλασικό ρυθμιστικό πρόβλημα: Θέλεις να κάνεις τον άνθρωπο 
να βγάλει την κάπα! Η μία εκδοχή, λοιπόν, είναι να τους βάλεις τις έξι άδειες, τις 
150 άδειες, να φυσά, να κάνει κρύο. Αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα σφιχτεί ο 
άνθρωπος, θα βγάζει ύπουλα τις φωτογραφίες του, θα τις ανεβάζει στο Flickr 
που δεν μπορείς να τους κυνηγήσεις! Δεν θα κάνεις δουλειά. Αυτό με το οποίο 
θα κάνεις δουλειά, είναι να προσπαθήσεις να έχεις μια άλλη προσέγγιση. Μία 
προσέγγιση που να ανοίγει τα πράγματα και η οποία, ενδεχομένως, να είναι πιο 
αποτελεσματική για σένα.

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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OpenGLAM - Πολιτιστικοί Οργανισμοί, 
ανοιχτό και επαναχρησιμοποιούμενο 
περιεχόμενο: 
Rijksstudio - Φτιάξε το δικό σου αριστούργημα

Peter Gorgels,
Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας, Rijksmuseum

Do you know which painting this is? 
The “Night Watch”, very good (εικ. 1). The 
interesting thing is that the ING Bank made 
video and not the Rijksmuseum; it’s one of 
our sponsors. It was not part of the Rijksvideo 
project; it was in the spirit of Rijksstudio. If 
you make available a collection and invite 
everyone to do what they want with it, people 
will come up with such nice videos.

So, your artworks but also your partners 
become your ambassadors. That’s really 
nice. Rijksstudio is about making your own 

masterpiece. This is part of our campaign. 
(εικ. 2) It was a tattoo make, inspired by still 
life; still life of the Golden Age, a Golden Age 
painting. Rijksstudio is all about bringing the 
collection to the audience. We have 210.000 

Εικόνα 1

Εικόνα 2
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artworks in very high resolution, you can zoom in very deeply, you can save them, 
share them and make anything you want with them. Rijks is also a brand and you 
have to continuously activate it. If you just put it online and you don’t do anything, 
people won’t come to your website anymore. So, you have to put work in it and 
do cool stuff with it.

Rijksmuseum’s mission is to connect people, art and history. It’s very simple 
and we are the State Museum of Art in the Netherlands; We have 1 million artworks 
and only 8.000 are on display in the museum. Ιt’s a fact that our museum is for 
all the people in Holland. It’s not owned by the museum, it’s owned by the Dutch 
people, the Dutch tax payer and from the whole world. We want to bring this 
whole collection, not only what we have on display, but also what’s in storage 
–it’s 1 million artworks in storage-, we want to bring that to the world in very high 
resolution, so anybody can enjoy this. That’s our e-strategy.

When we were thinking the new website first we considered 3 things: the 
Museum; who we are, which is our audience, what is our identity. A big art museum 
is something else than a small history museum in a small town, maybe. You have to 
think who you are. Then you have a lot of tools; you have semantic web, you have 
augmented reality, you have virtual reality and many other tools. But, we don’t want 
to use technology for its own sake. So we looked at user trends; what people are 
really doing online. We didn’t take a look at museums first, at our colleagues. We 
had a look at what people are doing in the real world and go at their bandwagon. 
This “sweet spot” between museum, user trends and tools – we like to come up 
with a concept, with a real added value for the users. 

We also don’t like to have a lot of projects, a lot of concepts for all kinds 
of target groups. We want to make a big concept for a target group, that’s as 

large as possible. That’s 
why we think you have 
to design as a whole and 
if you don’t do that you 
maybe end with a car 
like this (εικ. 3). And that 
is something you don’t 
want.

The 1st principal 
behind Rijksstudio is 
simplicity. (εικ. 4). This is a 
picture of the re-opening Εικόνα 3
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of the Rijksmuseum, 2 
years ago. The original 
museum had a simple 
map; it was a big “8”, 
in the middle it was a 
passageway where 
you can cycle through 
and of top of that is 
the gallery of honor, 
with all the things; 
the paintings and the 
“Night Watch”. It was 
a very simple plan. At the last century they all filled up the big courtyards, in the 
middle of the “8”, with all kinds of floors, woods and departments and it became 
like a labyrinth, so it was really clattered. 

The architects, “Cruz y Ortiz” from Spain brought back the original map and 
they renovated it in a very beautiful way. Now the simplicity of the original museum 
has been brought back and that simplicity has also become our core value. 
Simplicity is a challenge for a museum with a strong brand as Rijksmuseum, but 
we think that it’s very important to be simple.

There is a drum ape and if you give it to a child of 1 year old, it will begin to 
play and it works. That’s the kind of easiness and simplicity we want to achieve 
with our project, with our website. In our new homepage we have large images, 
only 3 buttons on top and the two most important “Plan your visit” and “Dive in 
the Collection”. We don’t do all kinds of other stuff that are secondary; we only 
do the most important things. 

Another principal is the power of the image. We live now in an era that’s full 
of images, so we sort our ways through visual social media, like Instagram and 
Pinterest, and everyone is a designer now. We are really inspired by that. It’s also 
a bit like a threat; the images are everywhere! We thought we had those great 
images of the past and we preserve them, so it would be nice to go on that 
bandwagon. We were really inspired by Pinterest. There is an evolution in design. 
We could say that design meant for us to make everything beautiful and this is 
how it works. Like “iPhone”, which was the designer’s artwork. But now you see 
the upcoming of platforms like Pinterest or Instagram, but also Airbnb, where 
people are empowered to become their own designer, their own architect. I think 
that’s the future of the platforms; to empower people to be artists themselves.

Εικόνα 4
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So, we invented a new target group; we call it the “Culture Snacker”. 
The culture snacker is someone who takes pictures all day, uploads them on 
Facebook, makes all kinds of other things with it, put them on Instagram, likes 
them etc. We think that we all are some kind of culture snackers nowadays and 
that’s a very large target group. What we did was to represent the artworks 
always on full screen from now on and responsive so they look nice on every 
device. You can zoom in very deeply, zoom out and you can see the whole work 
and the information –the metadata- are secondary; if you click on the “i” then you 
see the contents. The important is that you can really enjoy the art if you have an 
image of high resolution and that is now possible. We were also inspired by the 
Google Art Project. Google Art Project was the first project that really presented 
art in this way. So, we took it even further and now we have this.

Touch is another principle. We were inspired by i-Pad and the intimate 
relationship that builds with its user. You can touch the content and it’s really 
great. It’s not about the resolution or i-Pad but it’s the idea that you can touch 

the art and get really close to it 
and really enjoy it. This child wants 
to caress the dog, maybe at this 
moment he doesn’t know if this 
is a real dog or a virtual dog but it 
doesn’t matter! He wants to caress 
what he loves and that’s what all is 
about. We present the artwork full 
screen and the user can see all the 
details. He can zoom in very deeply 
and it’s really beautiful. 

What we want for 
people is to enjoy our 
collection: I think 59% 
of our visitors are, at 
least we call them, 
spectators and only 
5% are creators. They 
also create interesting 
stuff for other people 
and themselves and 
we want to empower 

Εικόνα 5

Εικόνα 6
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them to make their own stuff. You can make your own collection in a Pinterest 
style. If you love the red color, you can make your own collection. If you love 
mustaches, for example, you can make another collection. When we launched 
the new Rijksmuseum we asked famous designers to design things. Alexander 
van Slobbe is a famous Dutch fashion designer; he made this collection and 
(εικ. 5) he made this scarf which is very beautiful in fact. We also worked with 
“Droog Design”, a famous Dutch design collective who made for us a salone de 
mobile, with beautiful tableware, inspired by Golden Age tableware. (εικ. 6). And 
Christian Borstlap made animations 
with figures that he found in our 
collections. He didn’t animate the 
artwork but the animation was 
made out of all the artworks. This 
is really interesting.

We worked also together with 
Etsy but I won’t tell a lot about it, 
because Ingrid (σ.σ. Ingrid Meijer) 
is going to tell you about. However, 

this is just what people do; I find it on 
twitter often: they put artworks they found 
in Rijksmuseum on curtains and they put in 
on twitter, and this is really nice for us.

It’s all about the brand activation. We 
have to work hard in Rijksstudio, to keep it alive. I will give you some examples. 
(εικ. 7) This is a portrait with “La Dress”, a Dutch fashion label. They have made 
some beautiful dresses based on that. (εικ. 8) Our collection exists in millions 
of houses and we are really proud of this. This is a project we did with “Albert 

Εικόνα 8

Εικόνα 7

Εικόνα 9
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Heijn”; it’s one of the largest super market chains in the Netherlands and we put 
artworks on the milk cartons. Again, millions of kitchen tables –people in Holland 
drink a lot of milk- saw our artworks and they could see them in daily basis. There 
are also our partners and sponsors who do also this kind of projects with us – 
like Heineken that made some nice beer bottles. Our art is becoming something 
normal in the daily life of our audience! (εικ. 9) This is something special; it’s 
Playmobil and it was really hidden in our web shop, because we didn’t know it, 
but there are a lot of Playmobil fan blogs, also from adults –not just children. They 
collect anything from Playmobil, so they found it on our website and yes, this was 
really a success. 

After 30 months we have 200.000 Rijksstudios; people who have their 
account, they download material and make things with that. There are more 
than 1.100.000 images 
downloaded and 270.000 
personal collections made. 
Now we can say “I love Rijks” 
and maybe that’s the most 
valuable thing about the whole 
project; it’s not about open 
content, about a new website 
or so. It’s really that the 
Rijksmuseum is now a place 

where people really love to 
come –also the museum 
itself- and they like to come 
again. What we do online 
enhances that whole image 
of the Museum. Maybe the 
brand “Rijksmuseum” is 
the most important thing at 
last. We think that opening 
up your content is good but 
it’s not a scope by itself. It’s 

a means to a goal and the goal is to become the best museum you can be. That’s 
what we tried to do.

To sum up all the creative work that people are doing: we launched the 

Εικόνα 10
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Rijksstudio Award which is 
a design competition, last 
year (σ.σ. 2014). I will give 
you some examples: 

(εικ.10) This was the 
inspiration for a make-up 
concept; the winners of 
last year. 

(εικ.11) This was the 
inspiration for a Kraaglamp 
(σ.σ. collar lamp, είδος λά-
μπας δαπέδου με πόδια και «κολάρο»). 

(εικ.12) Rembrandt was also inspiration for a book-bracelet and you can go 
through the pages to enhance the drawings of Rembrandt in our collection. This 
was our little reaction to the Apple watch, if you will! There’s another image of it.

To conclude, a lot of people ask: Will real people still come to the museum 
if you open up your collection like this? We compare sometimes ourselves with 
Louis Vuitton bags –on every second hand market or any market in the world, 
you can buy Louis Vuitton bags as a copy. We think that, if you have some 
money in your life, you want the original Louis Vuitton bags. We think that people 
still enjoy our artworks online, but at the end they also want to enjoy the original 
artworks in our museum. We have a lot of visitors now, so I think it really works. 

At the beginning I said all you have to do, is to design as a whole, make one 
concept and I think that the whole concept behind Rijksmuseum is only one 
word: “Close to”. It’s close to… the images and you can zoom in very deeply as 
the have very high resolution. Also, close to… the personal interests; people can 
make their own collection but also you can download the image and put it on a 
post or wherever in your bedroom. So, very close. “Close to” was the one work 
that was the whole project… the leading thing. 

In Rijksmuseum we believe that the collection belongs to everyone, it’s 
everyone’s collection. We want people to enjoy it everywhere, even if you do your 
Yoga! 

Εικόνα 12
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OpenGLAM - Πολιτιστικοί Οργανισμοί, 
ανοιχτό και επαναχρησιμοποιούμενο 
περιεχόμενο. 
Ένα παλιό μουσείο προσπαθεί: Η μετάβαση στην εποχή της εικόνας 
στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Φίλιππος Μαζαράκης,
Επιμελητής, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Ελλάδος

Η προσπάθεια ψηφιοποίησης του περιεχομένου του Εθνικού Ιστορικού 
Μουσείου αποτελεί, για τη θεματική που διερευνά το συνέδριο αυτό, μία μελέτη 
περίπτωσης πρακτικής εφαρμογής νέων μεθόδων, νέων τεχνολογιών και νέων 
τρόπων εργασίας σε έναν οργανισμό παλιό, συντηρητικό και με μία παγιωμένη 
κουλτούρα εργασίας. 

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο είναι η «εμπορική ονομασία», αν μου επιτρέπε-
ται αυτός ο όρος, της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, ενός 
από τους παλαιότερους πολιτιστικούς οργανισμούς στη χώρα μας, σίγουρα του 
παλαιότερου όσον αφορά στη νεώτερη ιστορία. Ιδρύθηκε το 1882 ως ιδιωτι-
κού δικαίου σωματείο, από σημαίνοντες πνευματικούς ανθρώπους της εποχής. 
Κατόπιν αναγνωρίστηκε από το κράτος ως εθνικού ενδιαφέροντος, οπότε και 
σήμερα ακόμα διατηρεί μία προνομιακή σχέση με το Υπουργείο Πολιτισμού που 
το εποπτεύει και το επιχορηγεί. 

Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι το πρώτο αυτό μουσείο νεώτερης ιστορίας 
στη χώρα μας, που ιδρύθηκε για να διασώσει τα κειμήλια της Ελληνικής Επα-
νάστασης του 1821, δεν αποτέλεσε προϊόν δημόσιας, κρατικής πρωτοβουλίας. 
Το επίσημο κράτος είχε στραμμένη όλη του την προσοχή στην ανάδειξη του 
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αρχαίου παρελθόντος και της διασύνδεσής του με αυτό, στο πλαίσιο της κυ-
ρίαρχης την εποχή εκείνη ιδεολογίας. Αρχικά το μουσείο δεν είχε ούτε μόνιμη 
έδρα. (εικ. 1) Για πολλά χρό-
νια οι εκθέσεις και οι απο-
θήκες του φιλοξενήθηκαν 
σε αίθουσες του Εθνικού 
Μετσοβείου Πολυτεχνείου. 
Η μεταστέγασή του στο Μέ-
γαρο της Παλαιάς Βουλής 
το 1960 οφείλεται στη συ-
νεργασία του μουσείου με 
το κράτος, αποτυπωμένη 
σε νόμους, σύμφωνα με την 
οποία το κράτος παρέχει τη 
μόνιμη αυτή στέγη και κρα-
τική χρηματοδότηση, ενώ η Εταιρεία υποχρεούται να λειτουργεί ως μουσείο 
ανοικτό στο ευρύ κοινό. Σήμερα, εκτός από την έδρα του στην Παλαιά Βουλή, 
που αποτελεί το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, η Εταιρεία διατηρεί και παράρτημα 
στην Ύδρα, την «Ιστορική Οικία Λαζάρου Κουντουριώτη».

Η πρώτη συλλογή αντικειμένων του μουσείου προέκυψε από δωρεές, μετά 
την παρθενική έκθεση «Κειμηλίων του Ιερού Αγώνος» που παρουσιάστηκε το 
1884 στο Πολυτεχνείο, και σήμερα ακόμα αποτελεί τον πυρήνα των συλλογών 
μας. Η ύπαρξη, λοιπόν, των συλλογών και του ίδιου του μουσείου οφείλεται σε 
μία πρωτόλεια συμμετοχικότητα, και στην αποδοχή του ρόλου του από τους 
αμέσους απογόνους των προσώπων που έζησαν την Επανάσταση. Τα κειμήλια 
αυτά του μουσείου διαθέτουν μεγάλη «ορατότητα» μέσα στην ελληνική κοινω-
νία. Εικόνες τους δημοσιεύονται σε όλα τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια σχολείων και 
πανεπιστημίων, σε αφίσες, σε εκδόσεις κάθε είδους, κ.ο.κ. Αποτελούν, θα έλε-
γα, στοιχείο αυτοσυνειδησίας για την ελληνική ταυτότητα σήμερα. Τρανταχτό 
παράδειγμα είναι το κράνος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Όλοι γνωρίζουν την 
εικόνα του, ελάχιστοι όμως ξέρουν που φυλάσσεται και από ποιον. 

Εδώ λοιπόν αγγίζουμε ένα βασικό πρόβλημα ταυτότητας του μουσείου, το 
οποίο αρκετοί, μη γνωρίζοντας την σημασία του, το αντιμετωπίζουν σαν απο-
θήκη κειμηλίων, και χρησιμοποιούν το υλικό του αυθαίρετα, ως προσωπική τους 
ανακάλυψη, ή ως αποκλειστικό τους ερευνητικό πεδίο. Εφόσον το ίδρυμα δεν 
διαθέτει ισχυρή δημόσια ταυτότητα, δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη τα δικαι-
ώματά του και η ευθύνη του ως προς τα κειμήλια που φυλάσσει. Ο πανεπιστη-
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μιακός που διεξάγει ειδική έρευνα θα απαιτήσει αποκλειστικότητα στην πρό-
σβαση σε τμήμα του ιστορικού αρχείου, ο μελετητής θα γράψει μία μονογραφία 
με μεγάλη συμμετοχή υλικού και πληροφοριών από το μουσείο χωρίς ποτέ να 
αναφέρει την πηγή του, το ίδιο και ο δημοσιογράφος που θα εικονογραφήσει 
μεγάλο αριθμό αφιερωμάτων με εργασία και εικόνα που του έχει παράσχει το 
μουσείο. 

Καταστάσεις σαν και αυτές έχουν παρουσιαστεί πολλάκις στην ιστορία του 
μουσείου. Στην πραγματικότητα εδράζονται σε μία ευγενή νοοτροπία εκ μέ-
ρους του ιδρύματος, σύμφωνα με την οποία είναι κακό να σου κλέβουν και 
να σε εκμεταλλεύονται, τουλάχιστον όμως αυτό προάγει τη γνώση που είναι ο 
πρωταρχικός σου σκοπός. Άρα προτιμάς να μην αντιμετωπίσεις την αυθαιρεσία 
με όρους διαμάχης ή νομικής διεκδίκησης. 

Όμως ακόμα και στις πολύ συχνότερες περιπτώσεις όπου ο ερευνητής – 
υποψήφιος χρήστης του υλικού του μουσείου, ακολουθεί την προβλεπόμενη 
από εμάς διαδικασία και όλους τους δεοντολογικούς κανόνες, το μουσείο επι-
φορτίζεται με μία εργασία συχνά χρονοβόρα και επίπονη: να συγκεντρώσει τα 
αντικείμενα, τις πληροφορίες, να καθοδηγήσει, να συντονίσει κ.ο.κ. Για ένα μι-
κρό ως προς τον αριθμό επιστημονικού προσωπικού ίδρυμα, το οποίο κατέχει 
σημαντικό σε όγκο και σημασία υλικό, αυτό το βάρος καμιά φορά είναι μεγάλο. 
Εν συντομία, αναγκάζεσαι να εργάζεσαι για λογαριασμό άλλων, αντί να προά-
γεις τη δική σου εργασία. Φυσικά, η επιβάρυνση αυτή δεν αποφέρει ούτε καμία 
άξια λόγου χρηματική αποζημίωση για το ίδρυμα, δεδομένου μάλιστα ότι η γενι-
κή πολιτική του δεν είναι κερδοσκοπική. 

Αναδεικνύεται λοιπόν η ανάγκη, παρά τη συνήθη αρνητική συναισθηματική 
παρόρμηση, να δώσεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και πιο αυτοματοποιημένη 
πρόσβαση στο υλικό του μουσείου, προκειμένου να διατηρήσεις για τον εαυτό 
σου περισσότερο και ποιοτικότερο χρόνο στην περαιτέρω διαχείριση που κάνει 
επ’ αυτού το μουσείο: επιμέλεια εκδόσεων και εκθέσεων, συγκρότηση και συ-
μπλήρωση συλλογών, συνεργασίες και άλλα πολλά ενδιαφέροντα.

Όλοι οι παραπάνω προβληματισμοί χρειάζονταν να παρουσιαστούν προκει-
μένου να εξηγήσομε τη λογική πίσω από το πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης 
που ολοκληρώνουμε αυτόν τον καιρό σε συνεργασία με την PostScriptum, και 
το οποίο αποτελεί το κυρίως θέμα της παρούσας τοποθέτησης. 

(εικ. 2) Το έργο «Εθνικό Ιστορικό Μουσείο: Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαι-
δευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία» αποσκοπούσε ακριβώς 
στην αλλαγή τρόπου διαχείρισης της πληροφορίας και της εικόνας από το ίδρυ-
μά μας. Ως άμεσο αντίκτυπο όμως αυτό ενείχε και τη βαθιά αλλαγή στον τρόπο 
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λειτουργίας και σκέψης των θεμάτων αυτών από τον καθένα συνεργάτη και 
επιμελητή από το προσωπικό μας. Η χρηματοδότηση του έργου προήλθε από 
το ΕΣΠΑ και από την «πρόσκληση 31», που αποσκοπούσε στην προώθηση της 
ψηφιακής σύγκλισης.

Το έργο περιείχε ως βάση του την ψηφιοποίηση εικόνων και μεταδεδομέ-
νων για ένα μεγάλο για τα μέτρα μας αριθμό αντικειμένων, που ξεπερνούσαν 
τα 4.500, και που προστέθηκαν σε έναν προϋπάρχοντα ψηφιοποιημένο με ίδια 
μέσα όγκο εικόνων. 

Πρώτο βήμα στην αξιοποίηση του υλικού αυτού ήταν η δημιουργία μίας 
online δελτιοθήκης, προσβάσιμης από την πλήρως ανασχεδιασμένη ιστοσελί-
δα μας. Η βάση δεδομένων αυτή θα παρέχει στον χρήστη κάθε δυνατότητα 
οργανωμένης αναζήτησης, ανάσυρσης και οργάνωσης του επιθυμητού υλικού, 
ώστε να είναι χρήσιμο στην έρευνα. Τα πρότυπα οργάνωσης της πληροφορίας 
ακολουθούν τα παραδεδεγμένα διεθνή πρότυπα, έτσι όπως καθορίζονται και 
συντονίζονται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με το οποίο συνεργαζόμα-
στε και θα αποτελέσει μάλιστα αποθετήριο ασφαλείας όλου του υλικού.

Χρησιμοποιούμε ως βάση το πρόγραμμα MuseumPlus, που παρέχει δυ-
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νατότητα άμεσης καταχώρησης της πληροφορίας αλλά και σύνδεσης με το 
διαδίκτυο. Το πρόγραμμα αυτό έχουν εκπαιδευτεί και το χειρίζονται όλα τα 
μέλη του επιστημονικού προσωπικού, ο καθένας ανάλογα με τις συλλογές που 
επιμελείται. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε επιμελητής του μουσείου αποκτά άμεσο 
έλεγχο του τι και πως προβάλλεται και εκπαιδεύεται τόσο στον ψηφιακό τρόπο 
λειτουργίας και στη νέα οργάνωση της πληροφορίας, όσο και στην ιδέα αυτή 
καθαυτή της ανοικτής και ελεύθερης πρόσβασης σε αυτήν. Αυτό κρίνουμε ότι 
είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεις καινοτομίες 
και να διατηρείς έναν παλαιό τρόπο σκέψης, ενώ τα μέσα του μουσείου δεν 
επιτρέπουν τη δημιουργία πολλαπλών στρώσεων διοικητικής οργάνωσης που 
θα απαιτούσε η δημιουργία ειδικού τμήματος ψηφιακών εφαρμογών. Επιλέξαμε 
λοιπόν να εμπλέξουμε όλο τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία, να τον καταστή-
σουμε κοινωνό και συνδιαμορφωτή της όλης προσπάθειας. 

Το ψηφιοποιημένο υλικό χρησίμευσε σε σειρά νέων ψηφιακών εφαρμογών, 
με πρώτη βεβαίως την ίδια τη νέα ιστοσελίδα, που είναι πολύ πιο διαδραστι-
κή, καθαρή και κατανοητή, πολύ πιο δυναμική από την προγενέστερη μορφή 
της. Πάνω σε αυτή την ιστοσελίδα παρουσιάζεται σειρά από εφαρμογές τρισ-
διάστατων περιηγήσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παιχνιδιών, εικονικών 
θεματικών εκθέσεων κ.ο.κ. Το εύρος των παρεχόμενων εφαρμογών όμως έχει 
σχεδιαστεί κυρίως ως ενδεικτικό των μελλοντικών δυνατοτήτων. Πράγματι, η 
τεχνική λειτουργία είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει σε εμάς 
τους ίδιους τους επιμελητές πάλι, να σχεδιάζουμε και να ανεβάζουμε από μό-
νοι μας αντίστοιχες εκθέσεις και προτάσεις προς το κοινό μας, ώστε η παρε-
χόμενη πληροφόρηση συνεχώς να εμπλουτίζεται. Επίσης, το πολυσχιδές έργο 
του μουσείου, που μέχρι σήμερα αφορούσε σε εκθέσεις και εκδόσεις κυρίως, 
τώρα συμπληρώνεται από ψηφιακές δράσεις, που μπορούν να εκτελούνται είτε 
συμπληρωματικά με το συμβατικό πρόγραμμα του μουσείου, είτε αυτόνομα. 
Δηλαδή, κάθε έκθεση του μουσείου, κάθε κατάλογος κ.ο.κ., μπορεί να συνο-
δεύεται από το ψηφιακό του «alter ego», ενώ είναι δυνατή η σχεδίαση τέτοιων 
παρουσιάσεων και ανεξάρτητα από τη «φυσική» εργασία εντός του μουσείου. 

Εκτός από τις εφαρμογές αυτές, δημιουργούνται και αντίστοιχες για πε-
ριηγήσεις με έξυπνες ηλεκτρονικές συσκευές. Μπορεί λοιπόν ο επισκέπτης, 
εντός του μουσείου, εντός της πόλης ή ακόμα και από το σπίτι του, να εντοπίσει 
πληροφορίες και να ακολουθήσει προτεινόμενες διαδρομές που θα του μετα-
δώσουν πληροφορία αλλά και θα τον πλησιάζουν προς το μουσείο και το έργο 
του. Επίσης, μέσα στο ίδιο το μουσείο έχουν εγκατασταθεί εισαγωγικά ψηφιακά 
εκθέματα με οθόνες αφής, που επιτρέπουν την ανάπτυξη αυτής της σχέσης. 
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Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω αφορούν τόσο στο μουσείο στην Παλαιά 
Βουλή, όσο και στο Αρχοντικό Κουντουριώτη στην Ύδρα.

Η προώθηση της ανοικτής γνώσης όμως δεν εξαντλείται εδώ. Δώσαμε έμ-
φαση και στην ανάπτυξη της γραπτής συνθετικής, εκλαϊκευτικής αλλά και αξι-
όπιστης γνώσης, μέσω της υποστήριξης της Βικιπαίδειας. Το διαδικτυακό αυτό 
ανοικτό λεξικό, που ήδη έχει υποσκελίσει κάθε μορφή παλαιάς εγκυκλοπαίδειας 
όπως την ξέραμε, έγινε εργαλείο και για τους δικούς μας στόχους. Εκπαιδεύ-
σαμε το προσωπικό μας και αριθμό ενδιαφερομένων από το κοινό που μας πε-
ριβάλλει με σειρά σεμιναρίων στη συγγραφή λημμάτων και προωθήσαμε με τον 
τρόπο αυτόν τον εμπλουτισμό της Βικιπαίδειας κατά τουλάχιστον 200 λήμματα, 
τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική της έκδοση. Τα άρθρα που ανέβηκαν 
με τον τρόπο αυτό στο διαδίκτυο καλύπτουν ιστορικά και βιογραφικά θέματα 
που ενδιαφέρουν το μουσείο μας ενώ άλλα παρουσιάζουν την ταυτότητα και το 
έργο του ίδιου του μουσείου. 

Χωρίς να εντάσσεται στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα, ως 
άμεση «πολλαπλασιαστική» του επίπτωση όμως, οργανώσαμε τον περασμένο 
χειμώνα και έναν διαγωνισμό συγγραφής λημμάτων στη Βικιπαίδεια, σε συνερ-
γασία με την ΕEΛ/ΛΑΚ και την PostScriptum, υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας. Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε όλα τα δευτεροβάθμια σχολεία και 
συμμετείχαν σε αυτόν δεκάδες τάξεις γυμνασίων και λυκείων από όλη τη χώρα. 
Ο διαγωνισμός προέβλεπε την παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως, μέσω διαδι-
κτύου, σεμιναρίων εκμάθησης, και κατόπιν την εκπόνηση λήμματος. Ο διαγωνι-
σμός μάς έφερε σε επαφή με ένα προνομιακό μέρος του κοινού του μουσείου, 
που όχι μόνο απέκτησε έτσι τη δυνατότητα να εμβαθύνει δημιουργικά στη με-
λέτη των θεμάτων που μας ενδιαφέρουν, αλλά και να αναπτύξει τη διαδραστι-
κότητα και διεπιστημονικότητα στην εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολ-
λές ομάδες παιδιών καθοδηγούνταν από περισσότερους από έναν καθηγητές, 
συχνά δε η συμμετοχή τους υπήρξε μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε 
μαθήματα πληροφορικής και όχι ιστορίας όπως θα αναμέναμε. 

Η κατάθεση των τελικών λημμάτων και η μετέπειτα βαθμολόγησή τους, μας 
εντυπωσίασε με την υψηλή ποιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας τους. Τελικά 
βραβεύτηκαν πέντε σχολεία, εκ των οποίων τα τέσσερα βρίσκονταν εκτός Αθη-
νών (Τυχερό Έβρου, Νάουσα, Κομοτηνή, Καρλόβασι Σάμου, Καισαριανή), όλοι 
οι συμμετέχοντες όμως έλαβαν ως έπαθλο μία σειρά βιβλίων του μουσείου για 
τη βιβλιοθήκη τους. Η όλη διαδικασία πρέπει να τονιστεί ότι έλαβε και έναν 
εξαιρετικά φορτισμένο συναισθηματικό τόνο, από το μεγάλο ενδιαφέρον των 
παιδιών που συμμετείχαν, ενώ τα περισσότερα βραβευθέντα σχολεία παρέστη-
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σαν αυτοπροσώπως στην τελετή, έχοντας ταξιδέψει με ίδια μέσα ακριβώς πριν 
από την έναρξη των Πανελληνίων εξετάσεών τους. 

Εν τέλει, όλες αυτές οι νέες δράσεις που αναπτύσσουμε, έχουν σχεδιαστεί 
με σκοπό να αναπτυχθεί μία τεχνογνωσία άμεσα εκμεταλλεύσιμη από το μου-
σείο και το προσωπικό του. Η διεύρυνση και διάχυση της γνώσης προωθείται 
παράλληλα με την ανάπτυξη νέων τρόπων λειτουργίας και επικοινωνίας του 
ιδρύματος. Για την ακρίβεια, επιχειρούμε να δημιουργήσουμε μία νέα σύζευξη 
μέσω των νέων τεχνολογικών εργαλείων, ώστε το μουσείο να ενισχύσει την 
παραγωγή γνώσης, να γίνει πιο αποτελεσματικό στην επικοινωνία του, και να 
καταστεί πιο ορατό στην ελληνική κοινωνία. Προωθούμε παράλληλα την ανα-
νέωση της εικόνας και της αισθητικής μας, με έναν τρόπο προσαρμοσμένο 
στα ελάχιστα οικονομικά μέσα που διαθέτουμε. Βασική μας φιλοδοξία είναι να 
πάψουμε να γινόμαστε αντιληπτοί ως μία στατική πηγή υλικού (ένα «μαυσωλείο» 
της γνώσης) και να αναγνωριστεί ο ρόλος του ιδρύματός μας ως δυναμικό κομ-
μάτι στη μελέτη της νεώτερης ελληνικής ιστορίας. 
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Νέες τάσεις και πολιτικές στήριξης  
της δημιουργικής οικονομίας

Βασίλης Αυδίκος,
Λέκτορας, τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η ανάλυση που ακολουθεί έχει να κάνει με κάποια μακρο-μεγέθη για τις 
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, και λιγότερο με τα Μουσεία κλπ.. 

Καταρχάς θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι ακριβώς είναι η δημιουργική 
οικονομία. Είναι οτιδήποτε παράγει σύμβολα (προϊόντα, υπηρεσίες) και φυσικά, 
τα οποία διέπονται από νόμους για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησί-
ας. Θα προσπαθήσω να δώσω το στίγμα των νέων τάσεων στη δημιουργική 
οικονομία, όπως διαμορφώνεται και μέσα από την περίοδο της οικονομικής 
κρίσης, από το 2008 και μετά.

Δεν θέλω να αναφερθώ τόσο στην κρίση, όσο στην ψηφιοποίηση που άλλα-
ξε τις αγορές, τόσο από την πλευρά της ζήτησης, όσο και από την πλευρά της 
αγοράς, δημιουργώντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Κι επίσης, αν κοιτάξει 
κανείς καλύτερα την προσφορά, θα δούμε ότι οι εταιρείες πλέον, από κάθετες 
μονάδες που ήταν πιο πριν, που είχαν τα περισσότερα “in house”, τώρα σι-
γά-σιγά γίνονται ενορχηστρωτές σε δίκτυα ανάθεσης εργασιών σε τρίτους, το 
λεγόμενο “outsourcing”. Κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και η τεχνολογία 
το βοήθησε πάρα πολύ.

Την ίδια στιγμή έχουμε και μία πολύ μεγάλη αλλαγή όσον αφορά στην εργα-
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σία, ιδιαίτερα στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. Στους εργαζόμε-
νους παρατηρείται, και μέσα στα χρόνια της κρίσης, μία τεράστια αύξηση των 
αυτοαπασχολούμενων, των “freelancers” και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, 
αυτοί δηλαδή, που απασχολούν 2-3 άτομα. Κι αντίστοιχα, μία πολύ μεγάλη 
μείωση στα ποσοστά εργασίας στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Έτσι λοιπόν η ψηφοποίηση μαζί με την κρίση οδήγησε, σε έναν νέο χωρικό 
καταμερισμό της εργασίας. Την ίδια στιγμή είχαμε και μια αύξηση των λεγόμε-
νων συνεργατικών σχηματισμών. Είδαμε τα τελευταία χρόνια, και στην Αθήνα, 
να ξεπηδούν θερμοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων με “startups”, “co-working 
spaces” συνεργατικά γραφεία, κολεκτίβες εργασίας, άτυπες πολιτιστικές και 
δημιουργικές ομάδες κι αυτό, δεν συνέβη μόνο στην Ελλάδα, αλλά συνέβη σε 
όλη την Ευρώπη και την Αμερική. 

Κι αν θέλουμε να πάμε στον ρόλο που έπαιξε η κρίση στους πολιτιστικούς 
και δημιουργικούς τομείς, θα δούμε ότι καταρχήν έχουμε τρία σενάρια στο πώς 
επηρέασε τις πολιτιστικές αγορές. Το πρώτο σενάριο έχει να κάνει με αυτό που 
έλεγε κάποτε ο Σουμπέτερ (ένας Αυστριακός οικονομολόγος): «Η δημιουργική 
καταστροφή». Δηλαδή, κάποιοι κλάδοι, παράδειγμα οι εκτυπώσεις και οι εκδό-
σεις-ενώ τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι δηλαδή περίπου το 2006, τα μεγέθη 
τους είχαν παράλληλη πορεία, από το 2006, 2007 και ιδιαίτερα μέσα στην πε-
ρίοδο της οικονομικής κρίσης, είδαμε τις εκδόσεις να μένουν στα ίδια μεγέ-
θη, περίπου επίπεδα, ενώ τις εκτυπώσεις να έχουν 30% και 40% μείωση στην 
απασχόληση και στον κύκλο εργασιών. Και ο λόγος, φυσικά, ήταν το e-book. Οι 
εκδόσεις κρατήθηκαν στα ίδια ποσοστά, επειδή συνέχισαν να παράγουν βιβλία, 
αλλά τώρα πλέον είναι ηλεκτρονικά, και οι εκτυπώσεις, που δεν μπορούν να 
«παίξουν» πλέον σε αυτό το πεδίο, σημείωσαν πάρα πολύ μεγάλες ζημίες. 

Επίσης, όμως, είχαμε και πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις στην απασχόληση, 
σε κλάδους που είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι με την τεχνολογία. Η παρα-
γωγή λογισμικού (software), για παράδειγμα, στην Ευρώπη είχε άνοδο από το 
2008 έως το 2012 περίπου 20% και περίπου 15% το design. 

Ένα δεύτερο σενάριο έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι πολιτιστικοί και δη-
μιουργικοί τομείς, και ιδιαίτερα οι δημιουργικοί τομείς, πολλές φορές, είναι βα-
σικά μέρη μιας αλυσίδας παραγωγής, όπως για παράδειγμα η αλυσίδα μεταξύ 
του λιανικού εμπορίου, της διαφήμισης, της τηλεόρασης και του ραδιόφωνού. 
Στην Ελλάδα το 2008-2009 όλες οι μεγάλες εταιρείες λιανικής και χονδρικής 
πώλησης προϊόντων το πρώτο που «κόψανε» ήταν η διαφήμιση. Άρα, είδαμε 
να κατρακυλάνε τα ποσοστά στους κύκλους εργασιών και στην απασχόληση, 
και στη διαφήμιση και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. 
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Και το τρίτο φυσικά ήταν οι πολιτικές λιτότητας, που επιβλήθηκαν κύρια 
στις εθνικές οικονομίες της νότιας Ευρώπης, φυσικά και στην Ελλάδα, οι οποί-
ες επηρέασαν πάρα πολλούς κλάδους: τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες, την κρα-
τική τηλεόραση και το ραδιόφωνο. 

Κάποιες νέες τάσεις που παρατηρούμε μέσα από μελέτες: το πρώτο έχει 
να κάνει με το δημογραφικό πρόβλημα. Στην Ευρώπη έχει να κάνει με τη γή-
ρανση του πληθυσμού. Σύμφωνα με μελέτες το 2060 οι άνω των 65 θα είναι 
διπλάσιοι από ό,τι είναι σήμερα. Αυτό σημαίνει μία πολύ μεγάλη πίεση και αύ-
ξηση της ζήτησης για πολιτιστικά αγαθά. Γιατί, γνωρίζουμε ότι οι συνταξιούχοι 
έχουν συνήθως μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα από όλες τις άλλες ηλικιακές 
ομάδες και επίσης έχουν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. 

Επίσης, τα επόμενα χρόνια, όπως δείχνουν οι μελέτες, θα υπάρχει μια αύ-
ξηση της ζήτησης για πολιτιστικά αγαθά λόγω αύξησης του πληθυσμού στα 
αστικά κέντρα. Παρατηρείται λοιπόν ότι μέχρι το 2040 τα αστικά κέντρα στην 
Ευρώπη και στην Αμερική θα γιγαντωθούν πληθυσμιακά ακόμη περισσότερο. 
Κι επίσης, ένας άλλος λόγος είναι ο ρόλος που μπορεί να παίξει ο πολιτισμός, 
εάν φυσικά υπάρχει η πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο στην κοινωνική συνοχή. 
Δηλαδή, μέσω της απασχόλησης στους πολιτιστικούς τομείς και μέσω ευκαι-
ριών για απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο με τον πολιτισμό να προκαλέσει 
κοινωνικές ομάδες να ενταχθούν πιο ομαλά στο κοινωνικό σύνολο.

Περνώντας στις μακρο-πολιτικές που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, και με 
βάση αυτές τις νέες τάσεις. Κάποιες, δηλαδή, κατευθύνσεις πολιτικής. Το 
πρώτο είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια «αρτηριοσκλήρωση» όσον αφορά τα 
οικονομικά του πολιτισμού. Δεν μιλάω για την ανεπάρκεια στατιστικών στοιχεί-
ων, αλλά για την αντίδραση που υπάρχει, όταν η συζήτηση στρέφεται στα «οι-
κονομικά του πολιτισμού». Η αλήθεια όμως έχει πάντα πολλές όψεις. Μια από 
αυτές είναι ότι αν θες να δώσεις μια απάντηση στα υψηλά ποσοστά ανεργίας 
των καλλιτεχνών, εάν θες να μιλήσεις και να δώσεις λύσεις για την επισφαλή 
εργασία στην πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία, θα πρέπει πρώτα από 
όλα να κοιτάξεις τις στατιστικές και τα οικονομικά του κάθε κλάδου και μετέ-
πειτα να σχεδιάσεις πολιτικές αντιστροφής των παραπάνω. 

Το δεύτερο είναι ότι ναι μεν έχουμε μια διευρυμένη χρήση της τεχνολογίας, 
αλλά θα πρέπει η τεχνολογία να μπει περισσότερο στους πολιτιστικούς και 
δημιουργικούς τομείς, κυρίως μέσα από καταρτίσεις των εργαζομένων που 
δουλεύουν σε αυτούς τους τομείς. Όσον αφορά στα μουσεία, για παράδειγμα, 
θα μπορούσε να γίνει καλύτερη χρήση των τεχνολογιών και υπάρχουν διά-
φορα παραδείγματα, όπως είναι το e-preservation, e-curation, e-publishing, 
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e-interpretation κοκ.
Επίσης, βλέπουμε ότι μια νέα τάση είναι η ανάπτυξη συνεργατικών σχημα-

τισμών και πολύ σημαντικό είναι να αναγνωρίζει κάποιος τα δίκτυα, σε κάθε 
τομέα, ώστε να μπορεί να επιδοτήσει αυτά τα δίκτυα, γιατί μέσα από τα δίκτυα 
δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας και μέσω αυτών μειώνονται πολλά κόστη 
παραγωγής σε κάθε τομέα, για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. 

Κι ένα τελευταίο και με αυτό θα κλείσω την ομιλία: εμένα με εμπνέει πάρα 
πολύ όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για το ανοιχτό λογισμικό, για το ανοιχτό 
περιεχόμενο, τα ανοικτά δεδομένα (open data) κοκ., και θα ήθελα αυτή τη 
φιλοσοφία της ανοικτότητας να τη δούμε λίγο και στον δημόσιο χώρο του πολι-
τισμού. Για παράδειγμα, ένα μουσείο αν άνοιγε έναν από τους χώρους του, δί-
πλα ας πούμε από το αναψυκτήριο ή από το κυλικείο, και να το διέθετε σε δη-
μιουργικές ομάδες ή δημιουργικούς επαγγελματίες, να έκανε ένα co-working 
space, έναν συνεργατικό χώρο εργασίας ή απασχόλησης του ελεύθερου χρό-
νου. Πόσο θα μπορούσε να εμπνεύσει αυτό τους εργαζόμενους και πόσο θα 
μπορούσε να τους βοηθήσει, δίνοντάς τους πολύ απλά πράγματα, όπως είναι 
ο χώρος, η τεχνολογία, κοκ. Κι επίσης, όλο αυτό το συνεργατικό περιβάλλον 
που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε έναν μουσειακό χώρο, θα μπορούσε να 
πυροδοτήσει το λεγόμενο “serendipitous production”, τη συμπτωματική παρα-
γωγή που αναπτύσσεται όταν δύο άγνωστοι μεταξύ τους, συναντώνται σε έναν 
χώρο, σε έναν συνεργατικό χώρο, που τους εμπνέει τη συνεργασία, και μέσα 
από αυτή την ευτυχή συνάντηση παράγεται μια νέα ιδέα, που μπορεί να μετε-
ξελιχθεί σε ένα νέο προϊόν, σε μια καινοτόμα υπηρεσία κοκ. 

Νομίζω τα μουσεία θα μπορούσαν να δουν και αυτό τον τομέα, πέραν 
από την ανοικτότητα που μας δίνει το open source, το open data και το open 
content, και να δώσουν έτσι και μια νέα πνοή σε κάποιους κλάδους, που μπο-
ρούν άμεσα να συνδεθούν με τα μουσεία και να παράξουν καινοτόμα προϊόντα 
και νέες προστιθέμενες αξίες. 

Ευχαριστώ πολύ. 
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Διαχείριση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και δημιουργικές 
βιομηχανίες, 
κα.Ingrid Maria Meijer

Ingrid Maria Meijer,
Ανάπτυξη Στρατηγικής, Επικοινωνίας και Ψηφιακού Μάρκετινγκ, 
Etsy BeNeLux

Thank you for introducing me. I’d like to thank the translators as well; they are 
doing an amazing job translating immediately what we’re saying. I am very grateful 
that you have invited me; it’s an interesting combination to have a company like 
Etsy here. But we, like you, have the same audience, the creatives. Museums 
have creatives visiting; we have creatives being inspired by museums who are 
selling items on Etsy. And that is actually going really well. 

We started in 2005, exactly 10 years ago. How many of you do know Etsy 
actually? Oh, that’s cool, nice! How many of you ever bought something on Etsy? 
Oh, not bad, right… Are there people in the room who have an Etsy shop?! No 
shows? I know you are there. You are just afraid to raise your hand. Ok, that’s 
good to know. So, still half of you don’t know Etsy very well. So, for this half I will 
explain what Etsy is:

We started in 2005, like I have just mentioned. We did that in Brooklyn, New 
York, where a furniture maker founded stuff way too beautiful to be sold on sites 
like eBay, where there are also computer parts and stuff like that. So he started 
Etsy with three guys. They worked for three months really hard to get it started. 
And amazingly it was caught on. The reason was that it was something that did 
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not exist before and he could see it as a gap in the market. There is now a place, 
where every creative could sell their items and it was not just audience from local 
audience that you had when you were a maker as in the old days. It was not just 
retail; now you had the power as a maker to come from your atelier, your studio 
and sell it directly to the entire world. And that is the internet and that is what is 
so beneficial from the internet, for the new creative community.

Admittedly though, things are not going so well. There are a lot of crises not 
only in Greece, but all over the world. However, stuff like this (σ.σ. Etsy) could 
still create a lot of income for individuals. Etsy empowers makers to stimulate 
creative diversity in art. We do that, by giving them a platform to sell on. Just like 
what I also do. I used to be a creative as well. I started in fashion design and I had 
my own shop. So I can relate a lot to all creatives, to all visitors, to museums; I 
am one of them! And therefore, I can relate. 

Like I just told you, we come from Brooklyn; we have our head offices still 
there. We are working with almost 700 people in the world right now. And next to 
that, we have sellers and buyers in almost every country in the world! This means 
that when you are a creative in Greece, you can sell to every place in the world.

What can you sell on Etsy? You can sell handmade: it is very important 
that you make it yourself or that the idea comes from yourself; we do not allow 
reselling. You can sell vintage and it is very important that it is at least 20 years 
old, because that is what vintage really is (vintage= French word for 20 years). 
And last but not least, craft supplies. A lot of creatives on Etsy make things and 
therefore you are allowed to sell the craft supplies as well. 

What is very useful for the sellers of Etsy, is Etsy community. And it is also very 
interesting for partners. We have a huge community and they all communicate to 
each other on the internet. There are special forums, based on location, based on 
crafts, based on whatever age group you are in. Everything you can think of, that 
you feel connected to another person, there are groups there that communicate 
to each other and they learn from each other. That’s a very important aspect.

We have people on Etsy who actually learned how to make stuff. They actually 
started to study design and sold their products on Etsy. We also have a lot of 
people who actually have another job during the day, but they feel that they can 
use the night to do what they really want. Maybe their day jobs are not always as 
fun. And that is why we have a special section on Etsy, on our blog that is called 
“Quit your day job!” I believe that about 20% of Etsy people actually managed 
to quit their day job, after they first started, and they are of course professionals 
as well. There are also people who are self-made. Ronald of RonaldHunter, in 
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Rotterdam for did nοt actually go to school, to make paintings, but he is making 
an amazing amount of money on Etsy. He is very popular in selling paintings. 

 One could ask how many of these creative people do we have? Well, we 
have 1.4 million creatives worldwide and 19.8 million active buyers. Therefore the 
buyers are enough for all the sellers. And there are 29 million items listed; these 
are all products that sell. What is the seller’s investment on Etsy? That is just 20 
dollars cent per listing: That means 1 item, 1 photograph is 20 dollars cents and if 
you do not sell it, it can stay on Etsy for 4 months. And after that you have to pay 
20 dollars cent again. 96.5% of the sales price is actually yours! And this is the 
reason why I wanted to work for Etsy, as a former creative. This is unparalleled to 
galleries, retails, anything, where they ask huge margins. There is also a benefit 
of the Etsy Economy, as we call it right now, for makers. That is an interesting 
point; there is no curation! And that might be for the curators and the audience a 
bit hard to hear. When I first started working at Etsy, I found it also hard to hear, 
because I thought you have to curate the items that are on the website. But it is 
actually the people who decide what works and what does not work. And that is 
democratization! And I think that is a very good development that the audience 
decides what works.

There are no costs for bricks -that’s a term you probably know- for having 
a shop, or high margins in retail. Thus, this 96.5% of the sales price that you 
can keep yourself is actually pretty big. You do not have to spend it on a shop, 
a physical shop, or margins. Like I said before, there are no country borders 
on the internet. You can sell it on pretty much anywhere and you can buy from 
anywhere. This means that when you buy, you always have unique products from 
someone with their unique story. And when you sell, it is the same thing; it is very 
exciting for the seller who gets an email from Etsy –like “here’s your buyer, she 
lives in Ukraine and she wants to buy it”. And you have contact with your seller. 
The interaction between buyer and seller is a very important part of the success. 

But of course, I would not be here if we did not work with museums. I think 
that is the interesting part for the audience. I found out that we actually work with 
museums a lot in the past 10 years. We could distill it to three sorts of ways of 
working with museums. The first one is through community and interactivity; that 
is also the oldest one: t is a very obvious choice to have the Etsy local community 
invited in a museum and do a workshop there, have a competition within the art 
community, have some social media interaction. We did this with the museum in 
Hamburg for “Kunst und Gewerbe” (σ.σ. Museum of Arts and Crafts). We did it 
twice already with them and with a lot of other museums. It is a very interactive 
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way, for people coming to a museum – it is not therefore digital- and they really 
engage with what the exhibition is about. The visitors they really go deep into 
whatever your exhibition is about. And if possible, it goes over social media; 
people are talking about it and that is what you want, I think, when you’re a 
museum. 

We are currently also working with the British Library on “Alice in Wonderland” 
exhibition; over there she is 100 years old. And then you attach your competition 
and so on. That is the first way, we work with museums. 

The second way is through digital inspiration and using our top sellers 
to creative product with items seen in a museum. A beautiful example is the 
Rijksmuseum. We have selected a couple of Etsy sellers to create a product with 
images from the Rijksmuseum. It was very interesting to see that these images 
went pretty much viral for a year, so when we researched the PR value of this 
project it was like something we have never seen before. It was huge! People 
want to see these interesting images and the sellers are really inspired by art.

The last cooperation with the museums is through our new wholesale project. 
It is very new and in Europe it is not available yet; it is only working in the U.S. 
Right now, the “wholesale project” can enter sellers who are doing really well 
and make beautiful products. This means that they can sell more items at once, 
to Barney’s or to a museum shop for instance. That is what we did with the 
American Museum for National History. We selected sellers again, and they went 
to the museum, they went backstage, so to say, to the storage, and they were 
inspired by it and they made products and those products are actually for sale 
in the museum shop. That was the very first time we actually worked with a 
museum shop. And I would love to see more of that. 

Hence, what is the mutual benefit? Well, for us, obviously it is that the museums 
are undoubtedly an endless source of inspiration. And that is the only benefit 
actually. Our sellers are always super happy to work with museums, as you can 
see. But are the benefits for the museums working for Etsy? Well, in the first case, 
the one where you engage with the community, you increase engagement both 
local and social; on social media. People really want to be involved. The second 
benefit is that you can tap in the following of Etsy and that is huge; it is like a free 
advertisement to a targeted group that you would never have otherwise. And the 
last one is to get museum shop items –and I would really love to hear your story 
next, made by real people with real stories. And of course, that is why it is fair 
trade. And it is also for a relatively low cost. 

Thus for example a girl made nice bottles of sea salt, which I think is a nice 
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museum shop item. What are our future steps? Well, besides all the previous 
steps that I think are really still relevant, I think artists on Etsy have sometimes 
really interesting approaches and I would not mind to see an exhibition about it. 
Like this; it is unbelievable but there was actually someone on Etsy who sold this 
for 50 dollars. Υou can read the texts: “yellow hotdog, pen, and q –tip holder; the 
exquisite design you trust and the phenomenal tastes you grew up with”. Well I 
think this has a very conceptual value. But that’s just maybe only me. 

Because this previous seller is aware, he is an artist and he experiments on 
a concept on Etsy. But, there are also a lot of sellers who are not aware of what 
they do. And on the internet you have a lot of huge movies on crazy stuff you can 
find on Etsy and they show, for example, an image of Barry Manilow, half man-
half pillow. I think this is really funny. 

That is one thing that I would like to see, personally; to work with museums, 
for a really interesting exhibition. So maybe (σ.σ. we will see that) in the far future. 
And from the community point of view, I encourage the co-host workshops, 
because in Etsy we have a tool, that is called “localization tool” and we are 
currently promoting every local event that is happening. Thus, there is always a 
lot of traffic to our website. Hence, if you host a workshop, you get people to your 
museum via Etsy and we provide craft materials, if necessary. 

From a business point of view, I would love to explore the wholesale option for 
a museum shop. Therefore, we had one experience but this could grow in more 
than one ways. Thank you. 
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Διαχείριση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και δημιουργικές 
βιομηχανίες
Tα πωλητήρια του Μουσείου Μπενάκη: Χώροι δημιουργικής διαχείρισης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς

Δέσποινα Γερουλάνου,
Διευθύντρια Πωλητηρίων, Μουσείο Μπενάκη

Το Μουσείο Μπενάκη συγκαταλέγεται στις μεγάλες εκείνες δωρεές, που 
αύξησαν τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους. Ιδρύθηκε και δωρίθηκε από τον 
Αντώνη Μπενάκη το 1930. Τι είναι σήμερα το Μουσείο Μπενάκη; Με τις εκτε-
ταμένες ενότητες των εκθεμάτων του και τη γενικότερη, ευέλικτη, λειτουργία 
του, το Μουσείο Μπενάκη προσφέρει ένα μοναδικό ίσως υπόδειγμα σύνθετης 
δομής μέσα στο ευρύτερο πλέγμα των μουσειακών ιδρυμάτων της Ελλάδας. 
Κατόρθωσε, αφενός να αναπτυχθεί αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τις προσφερόμενες δυνατότητες της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και 
βραβεύτηκε επανειλημμένα τόσο για τα αποτελέσματα των δράσεων όσο και 
για τη σωστή διαχείριση των κονδυλίων του. 

Το Μουσείο Μπενάκη, λοιπόν, τι είναι σήμερα; Είναι 5 ανοιχτά μουσεία, 5 
ενεργά αρχεία, 180 εργαζόμενοι, 100.000 έργα τέχνης, 150.000 επισκέπτες το 
χρόνο, 20.000 περίπου παιδιά και ενήλικες που το επισκέπτονται στα 300 περί-
που εκπαιδευτικά του προγράμματα, 26 περιοδικές εκθέσεις, πάνω από 1.000 
έργα σε όλο τον κόσμο σε σημαντικά μουσεία και πολλά άλλα. Ένα μουσείο, 
λοιπόν, με μακρόχρονη παράδοση στις εκάστοτε Νέες Τεχνολογίες, με ένα 
σύστημα τεκμηρίωσης και διαχείρισης των συλλογών του, που περιλαμβάνει και 
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παρέχει πληροφορίες για το σύνολο, σχεδόν, των αντικειμένων του, αλλά και 
για ένα μεγάλο μέρος των αρχειακών του τεκμηρίων. Με 16.500 αντικείμενα 
και τεκμήρια που είναι ήδη προσβάσιμα στο ευρύ κοινό από τον διαδικτυα-
κό του τόπο, με αρκετά ολοκληρωμένες πολυμεσικές εφαρμογές, οι οποίες 
αναδιαμορφώνονται για να ανέβουν στο διαδίκτυο, με εκατοντάδες και χιλιά-
δες αντικείμενα αναρτημένα στην ευρωπαϊκή πύλη Europeana και στο Google 
Art Project, αλλά και στην επίσημη βάση δεδομένων του Princeton Index of 
Christian Art. 

Με εντυπωσιακή και διαδραστική παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα. Εδώ 
θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση και να αναφέρω ορισμένα παραδείγμα-
τα, όπως ο διαγωνισμός που έγινε για το Instagram στο πλαίσιο της έκθεσης 
«Ελληνικές Θάλασσες» ή ο διαγωνισμός Αφίσας για τα 10 χρόνια του Κτηρίου 
της Οδού Πειραιώς, που είχαν εντυπωσιακές συμμετοχές. Όπως και οι εκατο-
ντάδες φωτογραφίες γάμου που αναρτήθηκαν στο Facebook, στο πλαίσιο της 
έκθεσης «Νύφες» και οι οποίες στο τέλος μαζεύτηκαν και προβλήθηκαν μέσα 
στην ίδια την έκθεση. 

Αυτονόητα, λοιπόν, το Μουσείο Μπενάκη λόγω της φύσης του, της δομής 
του και της δραστηριότητάς του, είναι σε συνεχή επαφή και ανταλλαγή με δη-
μιουργικές δυνάμεις διεθνώς, αποτελώντας μια ισχυρή πηγή έμπνευσης, μια 
φιλόξενη στέγη και, παράλληλα, έναν αξιόπιστο συνεργάτη, συνομιλητή και πε-
λάτη, ο οποίος αξιοποιεί τη δημιουργική τους δύναμη για την ευόδωση των 
σκοπών του και την εκπλήρωση της αποστολής του.

Η σχέση αυτή με τις δημιουργικές δυνάμεις έχει μακριά ιστορία και έντονη 
παρουσία σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του: Συνεργάζεται, λοιπόν, με 
όλους τους καλλιτέχνες και δημιουργούς, και προβάλλει το έργο τους σε μια 
συνεργασία μόνιμη και εφ’ όλης της ύλης – όπως με τους αρχιτέκτονες για τα 
κτίριά του, με τους designers στους οποίους αναθέτει την προβολή του, με 
τους σκηνογράφους για την προετοιμασία των εκθέσεων κάποιων εκδηλώσε-
ων, με τους εκπαιδευτικούς, με σκηνοθέτες και animation designers και με εξει-
δικευμένους σχεδιαστές για την παραγωγή video, ταινιών και κυρίως ψηφιακών 
εφαρμογών κλπ. όπως από το φιλμάκι που έγινε για την προβολή του Μουσείου 
στο εξωτερικό, της Αθηνάς Τσαγκάρη. 

Με ποιους τρόπους, όμως, τα μουσεία στη δική μας περίπτωση μπορούν να 
εμπνεύσουν τις δημιουργικές βιομηχανίες δίνοντας ώθηση στον πολλά υποσχό-
μενο τομέα της οικονομίας; Η κρίση και η αναπόφευκτη μείωση της κρατικής 
επιχορήγησης, έφεραν το Μουσείο Μπενάκη – και όχι μόνο – μπροστά σε ένα 
νέο δεδομένο: Να είναι αναγκασμένο να αποκτήσει έναν μερικώς αυτόνομο χα-
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ρακτήρα. Να προσαρμόσει, δηλαδή, την πολιτική του στη νέα πραγματικότητα 
και να επανασχεδιάσει τις δραστηριότητές του, με στόχο την άμεση αύξηση των 
εσόδων του. Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων γίνεται επιτακτική προ-

τεραιότητα στο σύνολο του 
οργανισμού και συντονίζεται 
στην επίτευξη άμεσων οικο-
νομικών στόχων. Ταυτόχρονα, 
όμως, το Μουσείο οφείλει να 
διατηρήσει την αδιαμφισβή-
τητη ποιότητα, την οποία έχει 
κατακτήσει, και την αναγνωρί-
σιμη ταυτότητά του.

Η αντίδραση ήταν άμεση: 
Δημιουργήθηκαν τμήματα οι-
κονομικού σχεδιασμού για την 
εξασφάλιση πόρων, ιδρύε-
ται νέο δίκτυο μελών, γίνεται 

στροφή στο εξωτερικό για δωρεές και χορηγίες και διοργανώνονται εκδηλώσεις 
με σκοπό τη διεύρυνση του κοινού και την αύξηση των εσόδων. Οι δημιουργικές 
βιομηχανίες με τη σειρά τους, βοηθούν τα μουσεία να αποκτήσουν νέο κοινό, 
το οποίο δεν προσελκύεται τόσο από τους παραδοσιακούς τρόπους παρου-
σίασης των μουσειακών συλλογών. (εικ. 1) Ο νέος σχεδιασμός, η διαφορετική 
ματιά στις συλλογές, ο επαναπροσδιορισμός της παράδοσης και η χρήση των 
ψηφιακών μέσων, προσφέρουν καινούριους τρόπους για μια νέα προσέγγιση. 
Όπως πάντα, το Μουσείο Μπενάκη είναι ανοιχτό και δεκτικό σε αυτούς τους 
νέους τρόπους προσέγγισης και από αυτή τη συνύπαρξη μπορούν και οι δύο 
πλευρές να δουν καθαρά τα οικονομικά τους οφέλη. 

Για να μιλήσουμε με πρακτικά παραδείγματα, θα επικεντρωθώ στο πωλη-
τήριο του Μουσείου Μπενάκη, το οποίο ιδρύθηκε πριν από 35 χρόνια και ήταν 
το πρώτο πωλητήριο μουσείων στην Ελλάδα. Από παλιά υπήρξε ένας πολύ 
κερδοφόρος τομέας και παραμένει παρά την κρίση, καταδεικνύοντας πως το 
κοινό εκτιμά και υπερασπίζεται τα καλά και πρωτότυπα ελληνικά αντικείμενα. 

(εικ. 2) Σήμερα, απαριθμεί 4 παραρτήματα στα 4 κτίρια του Μουσείου και 
ένα νέο e-shop. Το καθένα διαφέρει από το άλλο, ως προς τα είδη που διαθέ-
τει. Έχουν, όμως, όλα τον ίδιο στόχο: Την οικονομική ενίσχυση του πολιτιστικού 
έργου του μουσείου. Το πωλητήριο συνεργάζεται με πολλών ειδών δημιουργι-
κές δυνάμεις, όπως με 150 εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα, με μεμονωμένους 

Εικόνα 1
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δημιουργούς, με νέους σχεδιαστές και ομάδες, που επιδίδονται στις εφαρμο-
σμένες τέχνες και το design, ενθαρρύνοντάς τους να εξερευνήσουν σε βάθος 
τις συλλογές του και να προχωρήσουν σε νέα προϊόντα. Συνεργάζεται, όμως, 
και με μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες, όπου το ίδιο το πωλητήριο γίνεται 
παραγωγός χρησιμοποιώντας σχέδια νέων σχεδιαστών. Αποτελεί, δηλαδή, ένα 
νέο, βιώσιμο, αναπτυξιακό παράδειγμα συνεργασιών με αυτές τις ομάδες. Το 

πιο νέο από τα πωλη-
τήρια είναι του Χατζη-
κυριάκου-Γκίκα και το 
Μουσείο Ισλαμικής Τέ-
χνης, που είναι ένα μικρό 
μουσείο με ένα μικρό 
πωλητήριο.

(εικ. 3) Στο κεντρικό 
κτίριο της οδού Κουμπά-
ρη (σ.σ. στο Κολωνάκι), 
όπου παρουσιάζεται η 
πολιτισμική εξέλιξη του 

Εικόνα 2

Εικόνα 3
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ελληνισμού από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τον 20ο αιώνα, το πωλη-
τήριο εστιάζει κυρίως – αλλά δεν περιορίζεται εκεί – σε μια μεγάλη ποικιλία 
πιστών αντιγράφων. Τα ακριβή αυτά αντίγραφα απευθύνονται στο ευρύ κοινό, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Φέρουν σφραγίδες του Μουσείου 
Μπενάκη και του αντίστοιχου εργαστηρίου και συνοδεύονται από περιγραφές 
(στα ελληνικά και στα αγγλικά), τα οποία συντάσσονται από τους επιμελητές 
των συλλογών. 

Με την παραγωγή των μουσειακών αντιγράφων, το Μουσείο συμβάλλει στη 
διατήρηση των παραδοσιακών τεχνικών που τείνουν να χαθούν, αλλά και στην 
υποστήριξη των τεχνιτών που τις χρησιμοποιούν. Η συνεργασία με μικρού και 
μεγάλου μεγέθους εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα, όπως το εργαστήριο για 
κοσμήματα στα Γιάννενα, για κεραμικά στην Αίγινα και στη Σκόπελο, για κεντή-
ματα στη βόρεια Ελλάδα, για ξυλόγλυπτα στη Σκύρο κλπ., συμβάλει και στην 
ενίσχυση των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων. Πέραν, όμως, από την υπο-
στήριξη αυτής της κληρονομιάς, το Μουσείο άνοιξε πολύ νωρίς τους δρόμους 
στους νέους σχεδιαστές. 

Είναι μια νέα δυναμική προσέγγιση, που καθιερώνει το Μουσείο Μπενάκη 
σαν πηγή έμπνευσης πολλών νέων σχεδιαστών και δημιουργών. Οι παραδο-
σιακές τεχνικές, όπως και τα μουσειακά εκθέματα, γίνονται πια αφετηρία για 
τη διαμόρφωση σύγχρονων εφαρμογών και ζωντανεύουν ξανά, δίνοντας ένα 
αποτέλεσμα εμπνευσμένο, πρωτότυπο και ανατρεπτικό. Το Μουσείο, όπως και 
οι νέες αυτές δημιουργικές δυνάμεις, κερδίζουν ο ένας από τον άλλο νέο κοινό, 
νέες αγορές και νέες προοπτικές.

Στο πωλητήριο της οδού Πειραιώς οργανώθηκε ένα κέντρο, ένα «φυτώριο» 
εφαρμοσμένων τεχνών και design και διευρύνθηκε, παράλληλα, η συνεργα-
σία με νέους Έλληνες δημιουργούς. Το σύγχρονο αυτό κτίριο και ο χώρος του 
πωλητηρίου, δίνουν τη δυνατότητα να προβληθεί η δουλειά τους καλύτερα. Κι 
ένας μεγάλος αριθμός δημιουργών ανταποκρίθηκε από την αρχή με ενθουσι-
ασμό σε αυτό το εγχείρημα, με αποτέλεσμα να έχουν εκθέσει μέχρι σήμερα 
περίπου 500 Έλληνες σχεδιαστές! Η εξαιρετική αισθητική, η άρτια τεχνική, η 
πρωτότυπη καλλιτεχνική έμπνευση και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του δημιουργού, 
είναι τα κύρια κριτήρια της επιλογής μας. Τα καλύτερα δείγματα εξαίρετων 
δημιουργών, αναδεικνύονται σε έναν κύκλο ειδικών εκθέσεων, με τίτλο «Ανα-
ζητήσεις στην Ύλη».

(εικ. 4) Η πολύ επιτυχημένη συνεργασία μας με αυτές τις δημιουργικές δυνά-
μεις, μας κινητοποίησαν να τις χρησιμοποιήσουμε για νέους και άμεσους, βιωμα-
τικούς τρόπους δράσης. Θέλω να αναφερθώ σε μια έκθεση που έγινε: «Το Μου-
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σείο αλλιώς. 35 Χρόνια πωλητήριο. Από την αρχαιότητα στο σύγχρονο design». 
Μια έκθεση όπου οι σύγχρονες δημιουργίες συνάντησαν τα έργα της προέλευ-
σής τους και πήραν θέση ανάμεσα στα αντικείμενα τα οποία έγιναν αφορμή για 
να γεννηθούν. Περίπου 650 αντικείμενα σύγχρονου design τοποθετήθηκαν μέσα 
στις προθήκες με πορτοκαλί ένδειξη, έτσι ώστε να ξεχωρίζουν και θεαματικές 
εγκαταστάσεις 
γέμισαν με χρώ-
μα τους υπόλοι-
πους χώρους του 
μουσείου. Συγ-
χρόνως, ο μου-
σειακός χώρος 
έγινε ένα δημι-
ουργικό κέλυφος 
για ένα επιτυχη-
μένο experience-
design. Πολλά 
ζωντανά εργα-
στήρια στήθηκαν 
ανάμεσα στα εκ-
θέματα, όπου τεχνίτες και καλλιτέχνες (αγιογράφοι, αργυροχρυσοχόοι και άλ-
λες ειδικότητες) αποκάλυψαν βήμα-βήμα τα μυστικά της τέχνης τους στους 
χιλιάδες επισκέπτες, σε κάθε αίθουσα του κτιρίου. Ανάμεσά τους, φοιτητές 
σχολών design. Όλο το Μουσείο συμμετείχε σε μια γιορτή δημιουργίας, όπου οι 
άνθρωποι διηγηθήκαν τις ιστορίες των αντικειμένων με μια άλλη ματιά· τη ματιά 
της δημιουργίας. Για την προβολή, όμως, όλης αυτής της δραστηριότητας των 
πωλητηρίων του Μουσείου Μπενάκη, τα ψηφιακά μέσα μας δίνουν τη δυνατό-
τητα για άνοιγμα σε νέες αγορές, όπως στη περίπτωση του e-shop, το οποίο 
ήδη, παρά τον μικρό χρόνο λειτουργίας του, έχει συμβάλλει στη διάδοση των 
μουσειακών αντικειμένων σε όλο τον κόσμο και στη δυνατότητα απόκτησής 
τους. Σχεδιασμένο από τη γνωστή γραφιστική ομάδα “Beetroot”, ξεκίνησε τη 
λειτουργία του πέρσι το καλοκαίρι και έκτοτε έχει μια σταθερά ανοδική πορεία. 
Η ιστοσελίδα αυτή είναι το καλύτερο σημείο εκκίνησης για την εξεύρεση προ-
ϊόντων των καταστημάτων του μουσείου και των σχεδιαστών. Καλλιτέχνες, οι 
οποίοι έχουν εμπνευστεί και δημιουργήσει αντικείμενα αποκλειστικά για το Μου-
σείο Μπενάκη, προβάλλονται σε ολόκληρο τον κόσμο με συχνές επισημάνσεις, 
ανακοινώσεις και newsletters σε 15.000 περίπου αποδέκτες. 

Εικόνα 4
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(εικ. 5) Αναδεικνύουμε 
διαδικτυακά ό,τι καλύτε-
ρο έχει να παρουσιάσει η 
Ελλάδα στον τομέα των 
εφαρμοσμένων τεχνών 
και του design, ως συνέ-
χεια της πλούσιας καλλι-
τεχνικής της παράδοσης. 
Σκοπός μας είναι να προ-
σφέρουμε στο ευρύτερο 
κοινό τη δυνατότητα εξοι-
κείωσης και πρόσβασης 
στις σύγχρονες ελληνικές 
δημιουργίες. Όπως επίσης 
και τη δυνατότητα σε νέ-
ους σχεδιαστές και καλλι-
τέχνες να προβάλλουν τη 
δουλειά τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω ενός μεγάλου μουσειακού 
οργανισμού. 

Τα μουσεία μπορούν να συνεργαστούν με τις δημιουργικές βιομηχανίες, είτε 
ως πελάτες είτε ως εργοδότες, καλλιεργώντας μεταξύ άλλων γόνιμες εμπορι-
κές συνεργασίες και αποκτώντας σοβαρά οικονομικά οφέλη. Εκτός αυτού, τα 
μουσεία κερδίζουν από αυτές, κατακτώντας νέο κοινό, ενισχύοντας την αξιο-
ποίηση των συλλογών και των χώρων τους, δημιουργώντας ένα νέο, ευρύτερο 
προφίλ. Οι δημιουργικές βιομηχανίες, από την άλλη μεριά, προωθούνται από 
έναν αξιόπιστο μουσειακό οργανισμό, ο οποίος τους προσφέρει ανοιχτή πρό-
σβαση στις συλλογές του, στα κτίριά του και στις επιστημονικές του γνώσεις. 
Ωστόσο, ευθύνη του μουσείου είναι να προστατεύει τις συλλογές του και να 
ελέγχει – όσο γίνεται – τα όρια των αισθητικών του επιλογών. Δύσκολο πράγμα, 
η αλήθεια είναι να διατηρεί την ισορροπία κανείς ανάμεσα στην αξιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και την προσαρμογή της στις επιταγές της αυτοχρη-
ματοδότησης.

Εικόνα 5
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Εργαλεία χρηματοδότησης για δράσεις 
ψηφιακού πολιτισμού

Ηρακλής Αγιοβλασίτης,
Σύμβουλος Διαχείρισης Καινοτομίας & Εθνικό Σημείο Επαφής 
για ΤΠΕ στον Ορίζοντα 2020 (ΕΚΤ) 

Θα σας μιλήσω για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η ταυτότητα και ο ρόλος με 
τον οποίο είμαι εδώ πέρα και μιλάω έχει σχέση με μια άλλη λειτουργία του Εθνι-
κού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Το γνωρίσατε το πρωί από την πλευρά της 
τεκμηρίωσης του περιεχομένου, από την πλευρά της τεκμηρίωσης της γνώσης. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, όμως, είναι δραστήριο και στην αξιοποίηση 
της γνώσης. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε την αξιοποίηση της γνώσης, τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία είναι απαραίτητα. 

Θα ξεκινήσω, λοιπόν, με μία μη πολιτικά ορθή διαπίστωση, επαναλαμβάνο-
ντας μία ρήση η οποία έχει χάσει λίγο την αξία της, αλλά… «Λεφτά υπάρχουν!». 

Το θέμα είναι να μπορούμε να τα 
ψάξουμε σωστά και με τους κατάλ-
ληλους τρόπους. Οπότε σε αυτό 
θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω: 
ειδικά σε θέματα που άπτονται του 
ψηφιακού πολιτισμού. 

(εικ. 1) Θα ήθελα, λοιπόν, να ξε-
κινήσω με μία διαφάνεια και για να 

Εικόνα 1
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γίνει αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχίσει η παρουσίαση. Πόσοι από 
εσάς αναγνωρίζετε σε αυτή τη διαφάνεια πάνω από 5 λέξεις; Όχι και πάρα 
πολλοί. Οπότε, αυτό που θα ήθελα να εξηγήσω και να κάνω σαφές σε όλους 
σας, είναι ότι η χρηματοδότηση είναι εδώ για να υλοποιεί πολιτικές. Οπότε αυτό 
που είναι απολύτως βασικό, προτού μιλήσουμε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, 
είναι να ξέρουμε ποιες είναι οι πολιτικές αυτές, τις οποίες υποστηρίζει η χρη-
ματοδότηση. 

Σε ποιον απευθύνονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία καταρχάς; Απευθύνο-
νται σε όλους: απευθύνονται σε μεμονωμένους πολίτες, σε ερευνητές, σε μου-
σεία, σε δημόσιους οργανισμούς, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απευθύνονται 
σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε συν-
δέσμους, σε άτυπες ομάδες· στους πάντες. Απλώς πρέπει ο κάθε υποψήφιος, 
με την ταυτότητα με την οποία προσπαθεί να διεκδικήσει χρηματοδότηση, να 
βρει το κατάλληλο κομμάτι του παζλ στο οποίο απευθύνεται. 

Η φιλοσοφία λοιπόν είναι ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι εδώ πέρα για 
να υλοποιήσουν κυβερνητικές, ευρωπαϊκές πολιτικές, σε ευρωπαϊκό ή εθνικό 
επίπεδο. Είναι διαφορετικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία υλοποιούν τις 
πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διαφορετικά σε εθνικό επίπεδο. (εικ. 2) 
Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο διάγραμμα, το οποίο παρουσιάζει σε 
μορφή σύννεφου τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία είναι διαθέσιμα στην 
Ευρώπη. Ξεκινώντας, βλέπετε ότι υπάρχουν 322 δις. ευρώ –αυτό τεκμηριώνει 
τη ρήση «Λεφτά υπάρ-
χουν!»- για το Ταμείο Συ-
νοχής (Cohesion). Από 
κάτω έχει δύο αρκτικόλε-
ξα: το Εθνικό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης 
(σ.σ. ERDF) και το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(σ.σ. ESF). Αυτά είναι τα 
χρήματα τα οποία έρχο-
νται στις εθνικές αγορές 
και στις εθνικές διαχειριστικές αρχές, για να τα μεταφέρουν στους τελικούς δι-
καιούχους μέσω των εθνικών, όπως τα ονομάζουμε, προγραμμάτων. Αυτό είναι 
το γνωστό σε εσάς ΕΣΠΑ. Δεν είναι πρακτικά ένα εθνικό πρόγραμμα. Είναι ένα 
πρόγραμμα, το οποίο είναι ευρωπαϊκό κι έχει τη συγχρηματοδότηση, όμως, την 
εθνική συμμετοχή σε κάθε περίπτωση.

Εικόνα 2
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Τα περισσότερα, λοιπόν, χρήματα είναι σε αυτό το σύννεφο. Η λογική αυτού 
του σύννεφου είναι για να υποστηρίξει εθνικές πολιτικές και εθνικές υποδομές. 
Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κρατήσετε από αυτό το σύννεφο είναι 
ότι, αν θέλετε να χτίσετε κάτι ή να κάνετε κάποια υποδομή η οποία θα έχει εθνι-
κό χαρακτήρα και εθνική υπόσταση, πρέπει να απευθυνθείτε στο ΕΣΠΑ υπο-
χρεωτικά. Υπάρχουν όμως πολλά άλλα μικρότερα συννεφάκια, πολλά από αυτά 
έχουν χρήματα για τον Πολιτισμό. Θα τα εξηγήσω αμέσως στη συνέχεια. Αυτά, 
όμως, τα μικρότερα συννεφάκια αφορούν ευρωπαϊκές πολιτικές. Η διάκριση 
αυτών των σύννεφων από το ΕΣΠΑ είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σε όλες τις δράσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται από αυτά 
τα εργαλεία. 

Ευρωπαϊκή πολιτική για τον πολιτισμό. Τι σημαίνει σήμερα, το 2015, η ευρω-
παϊκή πολιτική για τον πολιτισμό και πού βρίσκεται η ψηφιακή αειφορία; Υπάρ-
χουν, λοιπόν, δύο πολύ σημαντικές στρατηγικές, δύο πολύ βασικά κείμενα, τα 
οποία πρέπει να έχετε στο μυαλό σας: είναι η «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον 
πολιτισμό» και η «Ευρώπη 2020». Αυτά διαμορφώνουν το πλαίσιο όλων των 
χρηματοδοτήσεων. Θα σας δώσω τους άξονες στη συνέχεια πολύ συνοπτικά 
και θα περάσω στην ουσία. Αυτό, όμως, που πρέπει να συγκρατήσετε είναι 
αυτά τα δύο στρατηγικά κείμενα. 

Για να δώσω λιγάκι τη διάσταση της καινοτομίας, θα ήθελα να ρωτήσω: 
η «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον πολιτισμό» σχηματίστηκε το 2007 μαζί με τη 
Στρατηγική της Λισσαβόνας. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε πόσες φορές υπήρχε στη 
Στρατηγική της Λισσαβόνας η λέξη «καινοτομία». Έχετε κάποια εικόνα; Θέλει 
κάποιος να δοκιμάσει, να μαντέψει; Μία φορά… Σε όλο το κείμενο για τη Στρα-
τηγική της Λισσαβόνας το 2007, υπάρχει μία φορά η λέξη «καινοτομία»! Η «Ευ-
ρώπη 2020» είναι η στρατηγική της Ευρώπης για ανάπτυξη και απασχόληση. 
Το κείμενο αυτό είναι του 2010. Σε αυτό κείμενο, 4 χρόνια μετά, πόσες φορές 
αναφέρεται η λέξη «καινοτομία»: 305! Μέσα σε 4 χρόνια, λοιπόν, η καινοτομία 
είδατε πώς αποκτά μια κυρίαρχη θέση στην Ευρώπη. Η καινοτομία συνδέε-
ται άρρηκτα με χρηματοδοτικά εργαλεία. Τρία χρόνια πιο μετά, δημοσιεύεται 
ο «Ορίζοντας 2020» που είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης για 
καινοτομία και έρευνα. Στο πρόγραμμα αυτό, πλέον, η λέξη «καινοτομία» υπάρ-
χει στον τίτλο του. Δεν είναι για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη όπως μιλά-
γαμε παλιότερα, είναι για καινοτομία και έρευνα. Στο κείμενο αυτό, υπάρχει η 
λέξη «καινοτομία» 462 φορές. Δεν είναι θεαματική η βελτίωση, αλλά είναι ένας 
σημαντικός αριθμός.

Στον πολιτισμό, λοιπόν ερχόμαστε να τα διαμορφώσουμε σήμερα, το 2015, 
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με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών για τον πολιτισμό, το οποίο έχει 4 
βασικούς άξονες. Οι 4 αυτοί βασικοί άξονες, που είναι οι λέξεις-κλειδιά της 
χρηματοδότησης για την περίοδο 2015-2018 είναι: «Προσβάσιμος και χωρίς 
αποκλεισμούς πολιτισμός», «Πολιτιστική Κληρονομιά», «Κλάδοι του πολιτισμού 
και της δημιουργικότητας: δημιουργική οικονομία και καινοτομία», «Προώθηση 
της πολιτιστικής πολυμορφίας, του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε. 
και της κινητικότητας». Που είναι η ψηφιακή αειφορία σε όλα αυτά; Είναι σε όλα! 
Είναι οριζόντια. Είναι μία έννοια που υπάρχει σε επιμέρους δράσεις, σε κάθε 
έναν από τους 4 βασικούς αυτούς άξονες. 

Συγκεκριμένα, στον «Προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς πολιτισμό» ανα-
φέρεται η πρόσβαση στον πολιτισμό μέσα από ψηφιακά κανάλια και η ανάπτυξη 
του κοινού πάλι μέσα από ψηφιακά μέσα. Η «Πολιτιστική Κληρονομιά» αναφέ-
ρεται στην ψηφιακή συμμετοχικότητα στη διακυβέρνηση, στην ανάπτυξη ψηφια-
κών δεξιοτήτων, στη στροφή στα ψηφιακά μέσα και στη διαφύλαξη μέσω ψηφι-
ακών εργαλείων. Στον άξονα «Κλάδοι του πολιτισμού, δημιουργική οικονομία και 
καινοτομία» αντιστοιχούν η ψηφιακή καινοτομία και οι δημιουργικές βιομηχανίες, 
η επιχειρηματικότητα, το πώς, δηλαδή, αυτό το πράγμα όλο θα μετουσιωθεί σε 
βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες προωθούν την κοινωνική ενσωμάτωση και ο 
πολιτιστικός τουρισμός. Η «Προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας» συμπε-
ριλαμβάνει τον διαπολιτισμικό διάλογο, στον οποίο και πάλι τα ψηφιακά κανάλια 
παίζουν σημαίνοντα ρόλο, και την κινητικότητα των καλλιτεχνών και των έργων, 
πάλι μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από τα νέα εργαλεία.

Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση τα επόμενα χρόνια για αυτές 
τις λέξεις και γι’ αυτού του είδους τις δράσεις,. Δεν υπάρχει για τα πάντα. Για 
παράδειγμα, το 2015 δεν χρηματοδοτούνται οι υποδομές π.χ. το να αγοράσου-
με υπολογιστές για ένα μουσείο. Αυτό πλέον είναι μια δράση που αναφέρεται 
σε παρελθούσες προγραμματικές περιόδους. Όλα αυτά τα οποία αναφέρθη-
καν είναι οι κεντρικοί άξονες χρηματοδοτήσεων για την επόμενη περίοδο.

Πάμε να δούμε, λοιπόν, την πράξη και τα εργαλεία. Πώς αυτές οι πολιτικές 
μετουσιώνονται σε χρήματα τελικά. Θα μιλήσω για 5 συγκεκριμένα εργαλεία, 
τα οποία χρηματοδοτούν πολιτισμό από τα οποία τα τέσσερα πρώτα είναι ευ-
ρωπαϊκά. Απαιτείται, δηλαδή, τα projects, τα οποία προτείνονται προς χρημα-
τοδότηση, να έχουν μία ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτά τα 4 ευρωπαϊκά 
εργαλεία είναι ο «Ορίζοντας», για καινοτομία, έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, 
είναι το “Creative Europe”, ένα πρόγραμμα το οποίο στα ελληνικά μεταφράζε-
ται «Δημιουργική Ευρώπη» και έχει δράσεις, οι οποίες αφορούν ουσιαστικά τον 
πολιτισμό και διαπολιτισμικές συνεργασίες μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. 
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Είναι, επίσης, το “Erasmus+”, ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά προωθεί τις 
δεξιότητες των επαγγελματιών, είναι η μετεξέλιξη, ίσως, ενός προγράμματος 
που οι περισσότεροι το έχετε ακούσει, του “Erasmus”, το οποίο προωθούσε τις 
ανταλλαγές φοιτητών. Το πρόγραμμα αυτό πλέον έχει προχωρήσει στο επίπε-
δο της ανταλλαγής επαγγελματιών και της δημιουργίας δεξιοτήτων. Υπάρχει, 
επίσης, το πρόγραμμα “COSME”, το οποίο αφορά ουσιαστικά στη χρηματο-
δότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (“COSME” είναι από το αρκτικόλεξο 
Competitiveness in SMEs, small to medium size enterprises), το οποίο προωθεί 
ουσιαστικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δίνει έμφαση στη δημιουργική βιο-
μηχανία, στο design, στον τουρισμό και σε άλλου είδους συγκεκριμένες καινο-
τομικές δραστηριότητες αυτού του κλάδου. 

Στη συνέχεια υπάρχει το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ της καινούργιας περιόδου: 2014-
2020, το οποίο αναμένεται μεν, αλλά τα προγραμματικά κείμενα και οι δράσεις 
οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από αυτό, είναι ήδη γνωστά. 

Ας δούμε λεπτομερώς αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να γίνει κα-
τανοητό που απευθύνετε ποια δράση για χρηματοδότηση. 

Ξεκινώντας από τον «Ορίζοντα», πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο 
απαιτεί συμπράξεις και αφορά στη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινο-
τομίας όπως είπαμε. Έχει 3 κεντρικούς πυλώνες: Ο πρώτος αφορά την Αριστεία 
στην Επιστήμη (σ.σ. 
Excellent Science), 
ο δεύτερος στην 
Βιομηχανική Υπε-
ροχή (σ.σ. Industrial 
Leadership) και ο 
τρίτος στις Κοι-
νωνικές Προκλή-
σεις (σ.σ. Societal 
Challenges). (εικ. 3) 
Εδώ είναι όλα τα 
προγράμματα του 
«Ορίζοντα», οι 3 
πυλώνες. Αριστε-
ρά είναι ο πυλώνας 
της Αριστείας στην 
Επιστήμη, στη μέση 
είναι η Βιομηχανική Εικόνα 3
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Υπεροχή και δεξιά είναι ο πυλώνας των Κοινωνικών Προκλήσεων. Οι περιοχές 
στις οποίες χρηματοδοτούνται δράσεις που έχουν σχέση με ψηφιακό πολιτισμό 
είναι οι εξής: η πρώτη περιοχή λέγεται ICT (Information and Communication 
Technologies). Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν δράσεις, οι οποίες αφορούν ψη-
φιακά εργαλεία για τον πολιτισμό ή έρευνα μέσω ψηφιακών εργαλείων για τον 
πολιτισμό. 

Σε αυτές τις δράσεις, έχει περίοπτη θέση το ψηφιακό περιεχόμενο, προ-
φανώς, και η επαναχρησιμοποίησή του με βιώσιμους τρόπους ή η άρση απο-
κλεισμών και προβλημάτων, τα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων, της 
πρόσβασης στο περιεχόμενο, με ποιους τρόπους, δηλαδή, γίνεται τεχνολογικά 
αλλά και ποια προβλήματα δημιουργεί σε εμπορικό επίπεδο. Όλα αυτά τα θέ-
ματα τα αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το δεύτερο πρόγραμμα λέγεται Innovation in SMEs και αφορά μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα με βάση 
το πολιτιστικό περιεχόμενο. Αυτά είναι νέα business models, ουσιαστικά νέα 
καινοτομικά επιχειρηματικά μοντέλα, στα οποία αξιοποιείται αυτό το περιεχό-
μενο ή αυτή η δυναμική η οποία υπάρχει στον τομέα του πολιτισμού για νέες 
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν βιώσιμη δραστηριότητα.

Ο τρίτος πυλώνας λέγεται Inclusive and Reflective Societies και αφορά στις 
σημερινές κοινωνίες. Σε αυτό τον πυλώνα, το ψηφιακό περιεχόμενο, ο πολιτι-
σμός, η έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες και η σύνδεσή της με τις κοινό-
τητες μέσα από ψηφιακά εργαλεία και νέους, καινοτόμους τρόπους ή δραστη-
ριότητες, έχει σημαντικό ρόλο. 

Ο «Ορίζοντας» έχει την εξής λογική: είναι ανοιχτές και δημόσια διαθέσιμες οι 
δράσεις της επόμενης διετίας. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος του ’13, γνωρίζουμε 
τις δράσεις του ’14 και του ’15. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η διαβούλευση των 
δράσεων του ’16 και του ’17. Στο “Draft Work Programme” του ICT οι τίτλοι των προ-
γραμμάτων οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν δράσεις το ’16 και το ’17 είναι “Media 
and content convergence” ή “Tools for smart digital content in the Creative Industries” 
. Στη συνέχεια είναι οι δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου εδώ προ-
σπαθούμε μέσα από καινοτομικές δραστηριότητες (“Open Disruptive Innovation” ή 
“SME Business model innovation ”) να δημιουργήσουμε αξία για την οικονομία. 

Εάν κάποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες για οποιαδήποτε 
από τις προσκλήσεις του «Ορίζοντα», Εθνικό Σημείο Επαφής είναι το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και εγώ, με 
τους οποίους μπορείτε να συζητήσετε για οτιδήποτε έχει σχέση με ψηφιακές 
τεχνολογίες.
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Ο 2ος πυλώνας της συζήτησης είναι το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 
(Creative Europe), το οποίο έχει χρηματοδότηση για δράσεις, οι οποίες χωρίζο-
νται σε τρεις άξονες. Η μία είναι για τον πολιτισμό γενικώς, ο δεύτερος άξονας 
αφορά στα media και ο τρίτος είναι κάποιες οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις, 
τις οποίες ενδεχομένως τις έχετε ακούσει. Στον πολιτισμό, οι δράσεις που χρη-
ματοδοτούνται είναι: ευρωπαϊκά δίκτυα, ευρωπαϊκές πολιτιστικές πλατφόρμες 
ή διαπολιτισμική συνεργασία πολιτιστικών οργανισμών από διαφορετικές ευρω-
παϊκές χώρες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμμετέχουν σε μια κοινοπρα-
ξία εταίρων τουλάχιστον 3 οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό, 
επί σειρά ετών, από 3 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και να δουλέψουν είτε 
σε ένα κοινό πολιτιστικό αντικείμενο είτε σε κάποια πρόκληση πολιτιστική την 
οποία θέλουν να λύσουν ή να φέρουν εις πέρας. Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο 
υπάρχουν διακρατικά σχέδια συνεργασίας, δίκτυα και πλατφόρμες καλλιτεχνι-
κές και σχέδια τα οποία αφορούν λογοτεχνία. 

Στον 2ο άξονα, που αφορά κυρίως στα media χρηματοδοτούνται δράσεις 
αναφορικά με την κινητικότητα έργων στον τομέα των τηλεοπτικών-οπτικοα-
κουστικών παραγωγών, cross-media παραγωγών, ταινίες, τηλεόραση, φεστι-
βάλ, ανάπτυξη ακροατηρίου κλπ. Στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ Καννών 
φέτος συμμετείχαν 25 ταινίες οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί εν μέρει από το 
πρόγραμμα “media”! 

Είναι ένα πρόγραμμα, λοιπόν, το οποίο έχει αποτελέσματα πραγματικά, 
στην παραγωγή πολιτιστικού περιεχομένου. Βεβαίως, αυτό σημαίνει ότι απευ-
θύνεται και στο κατάλληλο ακροατήριο. Στον πυλώνα «Δημιουργική Ευρώπη» 
υπάρχουν, τέλος, οι οριζόντιες δράσεις, όπως βραβεία ή η χρηματοδότηση των 
δράσεων που σχετίζονται με την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, τα λε-
γόμενα βραβεία “Europa Nostra”. Αν κάποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες 
πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, Εθνικό Σημείο Επαφής, είναι το 
creative-europe.culture.gr, είναι δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού για τα προ-
γράμματα του πολιτισμού και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για το πρό-
γραμμα των media. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους μπορείτε να έρθετε 
σε επαφή για τέτοιους είδους δράσεις. 

Επόμενος πυλώνας είναι το “Erasmus+”. Αφορά δράσεις οι οποίες χωρίζο-
νται στους εξής άξονες: «Μαθησιακή Κινητικότητα», εδώ συμπεριλαμβάνονται 
σχέδια κινητικότητας για την εκπαίδευση και χρηματοδοτούνται ανταλλαγές 
μαθητών ή φοιτητών ή η νεολαία η οποία ανταλλάζει χώρες για συγκεκριμένα 
σχέδια. Υπάρχουν, επίσης, τα «Σχέδια Συνεργασίας», στα οποία εντάσσεται η 
κινητικότητα των επαγγελματιών πλέον και τα «Σχέδια ανάπτυξης» συμμαχιών 
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γνώσης ή τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων. Αυτό σημαίνει για τον πολιτισμό 
πρακτικά ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια συμμαχία γνώσης πάνω σε ψηφιακές 
δεξιότητες στον τομέα αυτό ή για καλλιτέχνες ή για εργαζόμενους σε πολιτιστι-
κούς οργανισμούς με στόχο ώστε να καλυφθούν τα κενά γνώσης που υπάρχουν 
σε αυτό τον τομέα. 

Το πρόγραμμα αυτό είναι επίσης ευρωπαϊκό άρα ισχύει η απαραίτητη προϋ-
πόθεση για 3 οργανισμούς από 3 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι συμπράττουν με 
έναν κοινό στόχο να χρηματοδοτήσουν τέτοιου είδους δράσεις. Η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία βρίσκεται και εδώ στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και 
στην ανταλλαγή δεξιοτήτων ή γνώσεων αλλά και στη συνεργασία μεταξύ φορέ-
ων από διαφορετικούς χώρους. Για παράδειγμα μπορεί να είναι μουσεία, αλλά 
μπορεί να είναι και ένα πανεπιστήμιο ή κάποια μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία 
αναπτύσσει καινοτομικά ψηφιακά προϊόντα ή κάποιος άλλος ο οποίος καλύπτει 
κάποιο κενό στη συγκεκριμένη σύμπραξη. 

Το Erasmus+ έχει και αυτό Εθνικό Σημείο Επαφής το IKY, οπότε για περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ίδρυμα Κρατικών Υπο-
τροφιών (σ.σ. www.iky.gr/europaika-programmata/erasmus-plus). 

Το πρόγραμμα «Cosme» είναι και αυτό ευρωπαϊκό και αφορά στη χρηματο-
δότηση δράσεων, οι οποίες έχουν σχέση με την υποστήριξη της επιχειρηματικό-
τητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι οποίες έχουν μεγαλύτερη διεπαφή 
με τον πολιτισμό. Είναι αυτές που έχουν σχέση με τη δημιουργική βιομηχανία ή 
τον τουρισμό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανοιχτές προκηρύξεις για τη δημιουργι-
κή βιομηχανία οι οποίες είναι στοχευμένες για πολιτιστικό τουρισμό. 

Δημιουργούνται συνέχεια νέες προκηρύξεις, αλλά επαναλαμβάνω πως 
εφόσον είναι ευρωπαϊκό το πρόγραμμα χρειάζεται μια ευρωπαϊκή κοινοπρα-
ξία, δηλαδή 3 φορείς από τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι πολύ 
συνοπτικά το πρόγραμμα Cosme, στο οποίο όμως είναι επιλέξιμη η συμμετοχή 
αποκλειστικά και μόνο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες συμπράττουν με 
κάποιο κοινό σκοπό. 

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο παρόλο που αναφέρεται ως 
2014-2020, ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει να χρηματοδοτεί δράσεις. Αλλά η 
στρατηγική του αφορά στη χρηματοδότηση περισσότερο εθνικών, πλέον, πο-
λιτικών ή θεμάτων τα οποία άπτονται του πολιτισμού μέσα από την εθνική του 
διάσταση. Προφανώς εδώ πέρα δεν υπάρχει πουθενά η απαίτηση για κοινο-
πραξία, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποια ανοιχτή προκήρυξη. Αυτή τη στιγμή 
λοιπόν, οι προκηρύξεις που είναι ανοιχτές, είναι μηδενικές.

Είμαστε στη φάση του σχεδιασμού των δράσεων, οι οποίες ουσιαστικά θα 

http://www.iky.gr/europaika-programmata/erasmus-plus
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δώσουν τη χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις ή στους οργανισμούς. Επιλέξιμη 
είναι κάθε τυπολογία οργανισμού, αλλά θα υπάρχει διαφορετική μορφή χρημα-
τοδότησης και διαφορετικό εργαλείο χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και 
για τους δημόσιους οργανισμούς. 

Η χρηματοδότηση ως επί το πλείστον είναι 100% για τους φορείς -για τους 
κρατικούς φορείς- ενώ για τις επιχειρήσεις είναι χρηματοδότηση σε κάποιο πο-
σοστό, δηλαδή, συγχρηματοδότηση και αφορά κυρίως υποδομές. 

Σημαντικό είναι να γνωρίζετε τη στρατηγική και να εντοπίσουμε τις δράσεις 
του πολιτισμού. Οι δράσεις του πολιτισμού άπτονται στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα που λέγεται «Επανεκκίνηση, Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία» (σ.σ. ΕΠΑνΕΚ) με 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι και το επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα με τα περισσότερα χρήματα πλην των «Υποδομών» (σ.σ. 
5,1 δισ. ευρώ) και στα «Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα», με 4,9 δισ. 
Ευρώ, για υποστήριξη της λειτουργίας και της εφαρμογής όλων των επιχειρησι-
ακών προγραμμάτων στις περιφέρειες. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προ-
γράμματα δίνουν τη χρηματοδότηση στις επιμέρους γεωγραφικούς περιοχές. 

σε ποιους άξονες και σε ποιες θεματικές περιοχές βρίσκεται ο πολιτισμός. 
Υπάρχουν 11 θεματικές περιοχές, οι οποίες χρηματοδοτούν δράσεις πολιτι-
σμού, είναι κοινοί σε όλη την Ευρώπη και αφορούν εθνικά προγράμματα. Το βα-
σικό που πρέπει να θυμάστε είναι ο θεματικός στόχος 6 (ΘΑ 6), ο οποίος αφορά 
ουσιαστικά τη «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος». Δεν φαίνεται 
ξεκάθαρα η λέξη «πολιτισμός» στον τίτλο, αλλά ο πολιτισμός βρίσκεται μέσα 
στο περιβάλλον, στην ευρύτερη έννοια του περιβάλλοντος. Ο θεματικός στό-
χος 6 λέει: «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων». Είναι ο πρώτος που περιέχει συγκεκριμένες 
δράσεις για πολιτισμό και θα αναφέρω ενδεικτικά εδάφια από τα στρατηγικά 
κείμενα των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα οποία έχουν εγκριθεί αυτή τη 
στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σημειώσω εδώ πως αυτό που λείπει 
στη διαδικασία είναι ο τελικός κρίκος. Αυτός που θα πάρει αυτό το κείμενο και 
θα το προκηρύξει σε δράση για τελικούς δικαιούχους. Αυτή τη στιγμή όσοι είναι 
στις ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές, δουλεύουν την εξειδίκευση και την τελική 
δημιουργία των προκηρύξεων για τους οργανισμούς. 

Αναφέρει, λοιπόν, ο θεματικός στόχος 6 στις συγκεκριμένες δράσεις και στο 
πρόγραμμα Επανεκκίνηση: «Ενίσχυση καινοτομικών δράσεων στους τομείς της 
τέχνης και του πολιτισμού με στόχο τη διατήρηση και την ενδυνάμωση της πολι-
τιστικής ταυτότητας της Αττικής.». Αντίστοιχα, σε άλλα Περιφερειακά Επιχειρη-
σιακά Προγράμματα αναφέρονται οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας: «Ανά-
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πτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του Πολιτισμού», «Ανάπτυξη 
τεχνολογιών και μεθόδων συντήρησης έργων τέχνης». Αυτές είναι δράσει, οι 
οποίες είναι ενδεικτικές μεν, αλλά θα εξειδικευτούν στη συνέχεια. Κάποιες από 
αυτές θα μείνουν ανοιχτές και θα απαιτήσουν τη δική σας συμβολή, να προ-
τείνετε εσείς, δηλαδή, τις νέες καινοτομικές υπηρεσίες ή τα νέα καινοτομικά 
προϊόντα, τα οποία θέλετε να χρηματοδοτήσετε. Το γεγονός ενισχύει αυτό που 
αναφέρθηκε προηγουμένως: στην περίοδο 2014-2020 χρηματοδοτούμε δρά-
σεις, οι οποίες έχουν τη λέξη «καινοτομία» σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα τους 
και όχι δράσεις, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο παλαιότερου τύπου 
υποδομές. Ωστόσο, υπάρχουν δράσεις και εδώ οι οποίες αφορούν ξεκάθαρα 
υποδομές. Αναφέρεται συγκεκριμένα: «Υποδομές μνημείων και μουσείων». Κά-
ποιες από αυτές που μπορεί να έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη προγραμ-
ματική περίοδο αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό είναι μία γενικότερη αρχή 
των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων: όταν κάτι έχει χρηματοδοτηθεί, 
είναι θετικό να συνεχίσει η χρηματοδότησή του από άλλους πόρους, έτσι ώστε 
να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη προς τους τελικούς ωφελούμενους· προς τους 
πολίτες, τους επισκέπτες.

Υπάρχουν κι άλλες δράσεις, οι οποίες αφορούν τους τελικούς χρήστες: η 
δικτύωση, η αξιοποίηση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και των εφαρ-
μογών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η δημιουργία θερμοκοι-
τίδων (incubators) για τη δημιουργική βιομηχανία, η δημιουργία συνεργατικών 
σχηματισμών μεταξύ φορέων από διαφορετικές δεξιότητες ή από διαφορετικές 
ειδικότητες ή υποδομές, για την παραγωγή νέας προστιθέμενης αξίας στην 
οικονομία.

Τα παραπάνω ήταν μία συνοπτική παρουσίαση των κεντρικών αξόνων χρη-
ματοδότησης για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Το σημαντικό είναι ότι 
πρόκειται για ένα παζλ από διαφορετικά κομμάτια, τα οποία εσείς καλείστε να 
συνδυάσετε. Τα Εθνικά Σημεία Επαφής είναι στη διάθεσή σας για να τα συμ-
βουλεύεστε και να σας βοηθούν να δείτε τι μπορεί να χρηματοδοτηθεί αλλά 
και να εντοπίσετε τυχόν ελλείψεις αλλά και με ποιον τρόπο θα μπορέσετε να 
συμπληρώσετε αρτιότερα την εικόνα ή τις ανάγκες του οργανισμού σας μέσα 
από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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Οι επαγγελματίες των μουσείων  
και η καλλιέργεια νέων γνώσεων και 
δεξιοτήτων

Αλεξάδρα Μπούνια,
Καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

O Καναδός μουσειοπαιδαγωγός Douglas Worts, ήδη το 1998, διαπίστωνε 
ότι τα μουσεία και οι συναφείς πολιτιστικοί οργανισμοί βρίσκονται ενώπιον μιας 
μεγάλης πρόκλησης προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους στις 
επόμενες γενιές. Μεταξύ άλλων, σημαντικών αλλαγών σε πρακτικές και δρα-
στηριότητες, θα έπρεπε, κατά την άποψή του, να εντάξουν και την ανάπτυξη 
νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και νέων ειδικοτήτων μεταξύ του προσωπι-
κού τους. Μία από αυτές τις δεξιότητες, που σήμερα πλέον εμφανίζεται ακόμη 
πιο επείγουσα και σημαντική σε σχέση με το 1998, είναι ο «ψηφιακός εγγραμμα-
τισμός», οι νέες δηλαδή γνώσεις και συνέργειες της πολιτιστικής κληρονομιάς 
με την τεχνολογία, που είναι απολύτως απαραίτητες για την επιβίωση κάθε 
σύγχρονου πολιτιστικού οργανισμού. 

Στόχος της συνεδρίας αυτής ήταν να εστιάσει σε αυτές τις νέες γνώσεις και 
δεξιότητες που χρειάζονται σήμερα οι επαγγελματίες του πολιτισμού, καθώς 
και στις συνέργειες που καλούνται να αναπτύξουν προκειμένου να ανταπο-
κριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις του νέου, ψηφιακού 
κόσμου. Η παρουσίαση αυτή στοχεύει να δώσει ένα γενικό πλαίσιο, εντός του 
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οποίου οι ομιλήτριες θα παρουσιάσουν συγκεκριμένες εμπειρίες και παραδείγ-
ματα από την ελληνική και τη διεθνή εμπειρία.

Οι σύγχρονες κοινωνίες είναι ολοένα και περισσότερο δικτυωμένες, συμμε-
τοχικές και ανοικτές. Τα μουσεία δεν μπορούν να είναι διαφορετικά: χρειάζεται 
να είναι πιο ευαισθητοποιημένα στις εξελισσόμενες ανάγκες των επισκεπτών 
τους, να ανταποκρίνονται περισσότερο σε αυτές και να διατηρούν ζωντανή τη 
σχέση με το κοινό τους. Η ψηφιακή τους παρουσία σήμερα περιλαμβάνει πολύ 
περισσότερα από έναν ιστότοπο: περιλαμβάνει παρουσία στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, κινητά εργαλεία και συσκευές, εφαρμογές (τα λεγόμενα apps), περισ-
σότερες ψηφιακές αφορμές για να ενδιαφέρονται περισσότεροι άνθρωποι για τα 
μουσεία και να μετέχουν περισσότεροι στις δραστηριότητές τους και στη γνώση 
που αυτά παρέχουν. Η ανάπτυξη των νέων αυτών εργαλείων έχει επιπτώσεις 
τόσο στις απαιτήσεις του προσωπικού όσο και στη ροή εργασιών. Ως αποτέλε-
σμα, τα μουσεία καλούνται να αναπτύξουν ψηφιακές στρατηγικές, δηλαδή ένα 
σύνθετο σύνολο μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων σχεδίων που θα περι-
λαμβάνουν τα πολλαπλά, διαφορετικά κανάλια που απαιτούνται προκειμένου να 
προκαλέσουν ενδιαφέρον και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για διεύρυνση, 
ποιοτική και ποσοτική, του κοινού τους. 

Η Coleen Dilenschneider (2014) ισχυρίζεται ότι η διάκριση του ψηφιακού το-
μέα από τις άλλες πλευρές της δραστηριότητας ενός οργανισμού είναι ένα 
σοβαρό πρόβλημα που δεν τους επιτρέπει να επιτύχουν. Με άλλα λόγια, οι 
πολιτιστικοί οργανισμοί καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ψηφιακές προκλή-
σεις όχι ως κάτι ανεξάρτητο και μεμονωμένο, αλλά ως τμήμα των υπόλοιπων 
δραστηριοτήτων τους. Ισχυρίζεται ότι «ψηφιακότητα» δεν σημαίνει γνώση μιας 
γλώσσας προγραμματισμού (π.χ. της java) ή δυνατότητα κατανόησης ενός αλ-
γόριθμου (όπως, για παράδειγμα, εκείνου που επιτρέπει τη λειτουργία των νέων 
– newsfeed – στο Facebook), αλλά δυνατότητα να χρησιμοποιείται όποιο εργα-
λείο είναι κάθε φορά επίκαιρο, προκειμένου να δώσει περισσότερες ευκαιρίες 
επικοινωνίας και ερμηνείας στον πολιτιστικό οργανισμό, προκειμένου να δη-
μιουργήσει περισσότερους και μακροβιότερους δεσμούς με τους επισκέπτες. 

Η Πινακοθήκη Tate στη Βρετανία έχει αναπτύξει ένα σχέδιο με το οποίο 
αντιμετωπίζει συνολικά το θέμα της εισαγωγής των ψηφιακών μέσων στο μου-
σείο (Stack 2013). Η ψηφιακή δραστηριότητα αναφέρεται σε όλες τις μουσεια-
κές δράσεις και ο σχεδιασμός για αυτές τις δράσεις σημαίνει την εμπλοκή του 
προσωπικού των διαφόρων τμημάτων και όχι μόνον όσων εργάζονται στο Τμή-
μα Πληροφορικής. Το όραμα περιγράφεται ως εξής: «Εντάσσοντας την ψηφια-
κή δραστηριότητα και τις ψηφιακές γνώσεις σε όλο το εύρος του οργανισμού, 
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η Tate στοχεύει στη χρήση ψηφιακών πλατφορμών και μέσων προκειμένου να 
προσφέρει πλούσιο περιεχόμενο στο υπάρχον, αλλά και σε νέο κοινό με ενδια-
φέρον για την τέχνη, να δημιουργήσει και να καλλιεργήσει την ήδη ενδιαφερό-
μενη για τις τέχνες κοινότητα και να μεγιστοποιήσει τις σχετιζόμενες ευκαιρίες 
για αύξηση του εισοδήματός της. Θα καταφέρουμε τα παραπάνω αγκαλιάζο-
ντας την ψηφιακή δραστηριότητα και αναπτύσσοντας τις ψηφιακές γνώσεις και 
τα σχετικά προσόντα σε όλο το εύρος του οργανισμού μας.» (Stack 2013).

H επανάληψη της ίδιας, σχεδόν, φράσης στην αρχή και στο τέλος της πα-
ραγράφου για το όραμα του οργανισμού, τονίζει τη σημασία που δίνεται στην 
ολιστική προσέγγιση και στην ανάγκη πλήρους ένταξης όλων των ανθρώπων 
του μουσείου σε αυτή τη νέα αντίληψη, καθώς χωρίς κοινό όραμα και χωρίς 
συμμετοχή όλων καμία προσπάθεια δεν μπορεί να καρποφορήσει.

Παρόμοια είναι και η προσέγγιση άλλων ερευνητών, που επίσης τονίζουν 
την ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού οράματος που εστιάζει στη χρήση της 
τεχνολογίας για την ουσιαστική επικοινωνία (Ludden, 2014). Βασικοί στόχοι της 
ψηφιακής στρατηγικής του μουσείου, λοιπόν, είναι η καλή διαχείριση των δεδο-
μένων, η δημιουργία καλαίσθητων εφαρμογών και η ενίσχυση της διαδικτυακής 
επικοινωνίας προς όφελος τόσο των επισκεπτών, όσο και των ανθρώπων του 
μουσείου (Ludden, 2014).

Η ψηφιακή επανάσταση που βιώνουμε στις μέρες μας μεταμορφώνει τους 
τρόπους με τους οποίους ο πολιτισμός δημιουργείται, παράγεται, γίνεται προ-
σβάσιμος και γνωστός, διατίθεται, αγοράζεται, καταναλώνεται, χρησιμοποιείται 
και επανα-χρησιμοποιείται (Mercer 2011). Οι σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης 
και της πληροφορίας, που επιτρέπουν και επιβάλλουν αυτή την πολλαπλότητα, 
χρειάζονται καλά εκπαιδευμένους επαγγελματίες, με δυνατότητες έκφρασης, 
δημιουργίας και εργασίας και στα ψηφιακά μέσα. Μαθήματα, διαλέξεις, ακα-
δημαϊκά προγράμματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σεμινάρια, 
προγράμματα δια βίου μάθησης και άλλες μορφές εκπαίδευσης έχουν ανα-
πτυχθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, αλλά και μουσεία και επαγ-
γελματικούς φορείς κάθε είδους, προκειμένου να προσφέρουν αυτές τις νέες 
γνώσεις στους επαγγελματίες του πολιτισμού και να τους βοηθήσουν να καλύ-
ψουν τις ανάγκες τους. 

Πρόσφατα το eCult Observatory, μία ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργή-
θηκε με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος eCult Value, ξεκίνησε να προσφέρει στα ιδρύματα πολιτισμικής κληρο-
νομιάς, αλλά και σε φορείς παροχής τεχνολογικών λύσεων, τη δυνατότητα να 
μοιράζονται πληροφορία για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συν-
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δυαστούν, δημιουργικά και ωφέλιμα και για τις δυο πλευρές, ο πολιτισμός και η 
πληροφορική. Στο πλαίσιο του έργου προέκυψαν μία σειρά από ενδιαφέροντα 
κείμενα, που δίνουν συστάσεις και οδηγίες στους πολιτιστικούς οργανισμούς 
για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιήσουν σύγχρονες τε-
χνολογίες για τις μουσειακές εργασίες. Ανάμεσα σε πολλά άλλα, οι συστάσεις 
που απευθύνονται σε πολιτιστικούς φορείς και συμπεριλαμβάνονται στο eCult 
Vision Paper (2015, σελ. 18), αναφέρουν ότι «είναι απαραίτητο άνθρωποι που 
γνωρίζουν καλά από τεχνολογία να ενταχθούν στο δυναμικό των πολιτιστικών 
ιδρυμάτων.» Και θα προσέθετα, και είναι εξίσου απαραίτητο οι άνθρωποι των 
πολιτιστικών οργανισμών να μαθαίνουν για την τεχνολογία. 

Με άλλα λόγια, και στο πλαίσιο του έργου αυτού, αλλά και ευρύτερα, τονίζε-
ται η ανάγκη για δύο βασικές διαδικασίες: αφενός, για τη σύναψη συνεργασιών 
που θα ενισχύσουν τις δυνατότητες του προσωπικού και θα προσφέρουν νέες 
προοπτικές επικοινωνίας, ερμηνείας και προώθησης κάθε πολιτιστικού φορέα. 
Αφετέρου, η ανάγκη να εξελιχθούν τα μουσεία εσωτερικά και οι επαγγελματίες 
του πολιτισμού να αποκτήσουν νέες γνώσεις ή να εμπλουτίσουν τις υπάρχου-
σες, ενώ εργάζονται ήδη στον πολιτιστικό φορέα – όντες δηλαδή εν ενεργεία.

Η δεύτερη αυτή ανάγκη αναφέρεται σαφώς και στην Αναφορά NMC Horizon 
Report: 2015 Museum Edition (σελ. 24): «Με την ανάπτυξη του διαδικτύου, των 
κινητών συσκευών και των άλλων τεχνολογιών που είναι πλέον διάχυτες και δι-
αθέσιμες παντού, η παραδοσιακή αντίληψη για τον επαγγελματία του μουσείου 
ως έχοντα/ουσα την ικανότητα να αναπτύσσει εκθέσεις και να εκπαιδεύει το 
κοινό έχει επεκταθεί για να συμπεριλάβει τη δυνατότητά του/της να κατανοεί 
και να χρησιμοποιεί με επάρκεια ποικιλία ψηφιακών μέσων.» 

Αλλά και η πρώτη ανάγκη είναι σημαντική, καθώς επισημαίνεται ότι η τεχνο-
λογία δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή ως κάτι το οποίο αποκτά ο οργανισμός από 
εξωτερικούς συνεργάτες και μόνον – με τη λογική του «παραγγέλνω όποια τε-
χνολογία χρειάζομαι, χωρίς αναγκαστικά να ξέρω πολλά γι΄αυτήν». Η εις βάθος 
κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του πολιτιστικού τομέα, των ιδιαίτερων χαρα-
κτηριστικών και αναγκών των μουσείων και των συναφών πολιτιστικών οργα-
νισμών είναι απολύτως απαραίτητη για την επιτυχημένη χρήση και αξιοποίηση 
αυτών των τεχνολογιών. Η αντίληψη των αναγκών και η δημιουργία λύσεων που 
θα ανταποκρίνονται ακριβώς σε αυτές τις ανάγκες και δεν θα προσπαθούν, 
απλώς, να τις «καλύψουν» είναι σοβαρό και μη διαπραγματεύσιμο θέμα, όψη 
της δουλειάς που απαιτείται για να τύχουν τα ψηφιακά μέσα της καλύτερης και 
πλέον κατάλληλης χρήσης από έναν οργανισμό. 

Η συνεχής εκπαίδευση και μετ-εκπαίδευση, επομένως, του προσωπικού εί-



 PS Value Talks            Ψηφιακή Αειφορία, Νέες Προοπτικές για Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς 

109

ναι απαραίτητη, όχι μόνον προκειμένου να καλλιεργηθεί μία νέα αντίληψη για 
τις τεχνολογίες και να δοθεί η δυνατότητα μέγιστης δυνατής αξιοποίησής τους, 
αλλά και διότι μία τέτοια προσέγγιση αποτελεί σημαντική επένδυση και στους 
ίδιους τους ανθρώπους και στην εργασία τους. 

Στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας όλα τα παραπάνω, ήδη από το 2000, ιδρύ-
θηκε το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, προκειμένου να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στα ψηφι-
ακά μέσα για τη μελέτη, την ανάλυση, την προώθηση και γενικότερα την υπο-
στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και του σύγχρονου πολιτισμού, σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (Economou & Bounia 2008). Το Τμήμα 
εστιάζει στις μεθόδους και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι ψηφιακές τεχνο-
λογίες προκειμένου να αναπαραστήσουν, να διαμορφώσουν και επανα-διαμορ-
φώσουν, να προωθήσουν και να παρουσιάσουν τον πολιτισμό. Με μαθήματα 
πληροφορικής και πολιτισμού, από τέσσερις βασικές κατευθύνσεις, τη μουσει-
ολογία, τις πολιτισμικές σπουδές, την εκπαιδευτική τεχνολογία και τα οπτικοα-
κουστικά μέσα, στοχεύει στην εκπαίδευση ανθρώπων που θα είναι σε θέση να 
συνδυάσουν τη δημιουργικότητά τους με υψηλής ποιότητας πολιτιστικό περιε-
χόμενο και ψηφιακές τεχνολογίες. Η αντίληψη αυτή διαπερνά και τις μεταπτυχι-
ακές σπουδές που προσφέρει το Τμήμα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία 
με άλλα ιδρύματα και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό (όπως, π.χ. το 
διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό με τίτλο «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, 
Πόλη και Αρχιτεκτονική»), αλλά και τις λοιπές δραστηριότητές του (όπως, το 
πρόγραμμα δια βίου μάθησης με τίτλο «Πολιτιστική Επικοινωνία», ή το θερινό 
σχολείο με τίτλο “Audiovisual arts and communication”) (ΤΠΤΕ 2015).

Όλα τα παραπάνω δεν έρχονται, όμως, χωρίς προβλήματα τα οποία ανή-
κουν σε δύο βασικές κατηγορίες: 

(α) Παρανοήσεις και προκαταλήψεις: η εύρεση της σωστής ισορροπίας με-
ταξύ θεωρίας και πράξης, η σωστή ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας και πολιτι-
σμού, η αντιμετώπιση της προκατάληψης που συχνά υπάρχει και από τις δύο 
πλευρές, η εργαλειακή αντιμετώπιση της τεχνολογίας ή η ερασιτεχνική προσέγ-
γιση του πολιτισμού δημιουργούν συχνά δύσκολες συνθήκες συνεργασίας. Είναι 
προφανές ότι πρέπει να ξεπεραστούν. 

(β) Οικονομικά ζητήματα: η συνεχής ανάγκη ανανέωσης του εξοπλισμού και 
γενικότερα οι τεχνολογικές εξελίξεις κάνουν αυτού του τύπου την εκπαίδευση, 
αλλά και την παροχή τέτοιων ψηφιακών υπηρεσιών από τους πολιτιστικούς φο-
ρείς υπόθεση ακριβή – πράγμα που συχνά γίνεται άλλοθι και για την απόρριψή 
τους.
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Τα προβλήματα αυτά οδηγούν προς την ανάγκη εύρεσης συγκεκριμένων 
λύσεων. Απαιτούνται, λοιπόν, μια σειρά από βήματα και ενέργειες:
  Να αποκτήσουμε συναίσθηση της ανάγκης για αλλαγή, για απόκτηση νέων 

γνώσεων και νέων δεξιοτήτων. 
  Να κατανοήσουμε ότι ούτε ο πολιτισμός κινδυνεύει από τις νέες τεχνολογίες, 

ούτε φυσικά η τεχνολογική εξέλιξη από την εξυπηρέτηση και εξειδίκευση ως 
προς τα πολιτιστικά.

  Να συνδέσουμε την ακαδημαϊκή με την επαγγελματική εμπειρία, τη θεωρία 
με την πράξη.

  Να εκπαιδεύουμε ανθρώπους με κριτική σκέψη και δυνατότητα αξιολόγησης 
των τεχνολογικών εργαλείων, ώστε να μπορούν κάθε φορά να επιλέγουν το 
καταλληλότερο, να μεταφέρουν τις ανάγκες και τις ιδέες τους χωρίς περιο-
ρισμούς σε επιστημονικά ή επαγγελματικά πεδία.

  Να εστιάσουμε στις μεθοδολογίες, τους τρόπους σκέψης και αντιμετώπισης 
προβλημάτων και όχι στη διδασκαλία ή την εκμάθηση συγκεκριμένων τεχνο-
λογικών εργαλείων – τα εργαλεία εξελίσσονται και αλλάζουν, αλλά η συνδυ-
αστική αντίληψη και η ευελιξία παραμένουν.

  Να ενθαρρύνουμε νέους τρόπους σκέψης και καινοτόμες προσεγγίσεις. 

Αν, λοιπόν, θελήσουμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένους στόχους, αυτοί, κατά 
τη γνώμη μου, θα πρέπει να είναι: 
  Να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε το ψηφιακό περιεχόμενο (δημιουργώντας 

έτσι μια ευκαιρία για διαμοιρασμό της γνώσης με προσβάσιμους όρους σε 
περισσότερους ανθρώπους). 

  Να δημιουργήσουμε μια ανθρωπο-κεντρική προσέγγιση για τον σχεδιασμό 
τεχνολογικών εφαρμογών με πολιτιστικό περιεχόμενο – δίνοντας έτσι μία νέα 
διάσταση στην τεχνολογία. 

  Να οδηγήσουμε σε μια ψηφιακή μεταμόρφωση τους επαγγελματίες του πο-
λιτισμού με εκπαίδευση στην υπηρεσία, μικρής κλίμακας, ειδικά σχεδιασμένη 
για συγκεκριμένες ανάγκες και προγράμματα, όπως π.χ. σεμινάρια για τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το διαδίκτυο, κ.λπ. 

  Να αναπτύξουμε τον ρόλο των ομάδων, ειδικά για την παραγωγή ψηφιακών 
έργων. 

  Να αναπτύξουμε νέες σχέσεις και συνέργειες που αφενός θα ωθήσουν σε 
νέες και καινοτόμες ερμηνείες τον πολιτισμό, αφετέρου θα συμβάλουν όχι 
παθητικά, ως αποδέκτες, αλλά ενεργά ως κατευθυντήριες γραμμές, στην 
εξέλιξη μιας «ανθρωποκεντρικής» τεχνολογίας. 
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Αυτού του είδους οι στόχοι, η επίτευξη των οποίων χρειάζεται φυσικά και 
την οικονομική αλλά και την ηθική υποστήριξη της Πολιτείας, μπορούν να βοη-
θήσουν τους ανθρώπους των μουσείων (Dafydd & Royston 2015) και στην προ-
σωπική τους ανάπτυξη και στην ανάπτυξη του οργανισμού (αποτελεσματικότη-
τα, επισκεψιμότητα, κ.λπ.), αλλά και στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και της 
σχέσης του μουσείου με την κοινωνία, που είναι άλλωστε και ο ουσιαστικότερος 
και τελικός στόχος κάθε φορέα πολιτισμού.
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Οι επαγγελματίες των μουσείων  
και η καλλιέργεια νέων γνώσεων  
και δεξιοτήτων, “Digital Evolution:
Developing Essential Skills for the 21st Century Museum Professional”

Charlotte Sexton,
Σύμβουλος Ψηφιακής Στρατηγικής, 
έχει διατελέσει President of Museum Computer Network (MCN) και Head Digital Media,  
The National Gallery, London

Kalimera! That is unfortunately 50% of my Greek. You’ll forgive me if I carry on 
in English. Firstly I like to say, how honored I may to have received this invitation to 
come and speak to you today. I’m very much looking forward to the conversation 
afterwards, where I think that’s really the opportunity to understand more about 
your cultural context and to hear firsthand how some of these ideas and concepts 
actually play out in reality for you. 

I’ve been very fortunate in my career, in that I’ve been able to spend most of 
it either working for or with museums. And I’ve done that in a number of different 
ways: I’ve done it as a freelancer, working independently and coming in project 
by project, I’ve been a long-term employee at the National Gallery in London and 
now, operating as an independent consultant, working more broadly across the 
cultural sector, both in the UK and internationally. 

And I have to say all those years, at no point in my career did I ever stop 
and think to myself “You know, the problem with museums… they really lack 
ambition”. And I think this is especially true, when we’re looking at the changing 
role of digital in the 21st century museum. And we’ve seen the reposition of 
digital activity; really moving from the periphery to something very central and 
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essential, to the museums’ long-term success and sustainability. I really don’t 
think that the lack of ambition is the limiting factor for museums now. I think the 
limiting factor is, whether the museum’s workforce is adequately equipped with 
the necessary skills and knowledge to be able to deliver on that digital ambition.

This presentation really represents my own personal reflections, based on 
over 20 years of working in this area, and in the digital media; as a practitioner, 
as a recruiting manager responsible for putting digital teams together and as a 
producer of digital projects, who’s been reliant on staff across the organization. 
And I’m going to explore some of the main drivers for change in this area and 
considering how a modern organization needs to involve its approaches to 
things, like recruitment and to the way that it defines roles and responsibilities. 
And ultimately in ensuring its staff at all points in their career. And I think that’s a 
very important issue. A well equipped with the necessary skills and competences, 
to be able to fully exploit the potential of these new digital technologies. 

I’d like to begin by sharing a bit of personal history with you and to illustrate, 
that a career in digital at the museums can be built upon really the most unlikely 
foundations. Let’s look at a time travel back to 1989. 

In 1989 I finished Art School and it’s the year that I quickly found out that, even 
graduating with the 1st class degree in Fine Art, it was pretty much a fast track 
route to being unemployed! And to be honest -like a lot of recent graduates- I 
was very confused about what I wanted to do next. And then fortunately for me, 
2 life changing things happened in 1990: The 1st was an opportunity, to take 
my artistic creativity and apply it in a totally new way, using something called an 
“Apple Macintosh computer”. And by pure accident, I discovered something that 
really excited me, and challenged me, and would actually go on to shape the rest 
of my working life. And then the 2nd thing that happened in 1990 was that this 
gentleman, Tim Berners-Lee, invented something called the “World Wide Web”.

These 2 events -one very personal and one that clearly has had a global 
impact-, these two things coming together, really help shape both my creative 
and working life, in ways I could never have imagined when I was a slightly grabby 
Art’s student. 

And in fact, how could any of us imagine that 25 years later we would think 
absolutely nothing of carrying around more computing power on a smart phone 
in our pocket than was used to get man to the moon! Or that the collective 
knowledge, and beauty of the world, could be available to you on that screen in 
an instant. 

Fast-forwarding 25 years and you’ll now find yourself quite literally drowning in 
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new digital opportunities that can strengthen and promote your cultural pursuits. 
Technology can also help make long-lasting, deep, and personal connections 
with your diverse audiences and hope you retain your shared ambition for a bright 
and sustainable future for museums. But despite all that promise, we can’t ignore 
that we’re operating in really difficult times and have been for several years. And 
we’re still trying to manage at a really high degree of uncertainty and also, to 
find ways that have effectively responding to what must feel like a barrage of 
challenges, which demand change in some form or another. 

Whether these challenges take the form of a tough financial operating 
environment –and I think we’ll all agree that we have to reluctantly accept that 
this is really the new normal or to find ways to mitigate disruptive technological 
innovation. And I remind you, that actually it’s been less than a year since the 
National Gallery in London finally relented and allowed the use of smartphone use 
in the gallery spaces

All that we have to manage: The expectations of a more demanding public 
who increasingly want the museum to help to make sense of their world, and their 
place within it and facilitated through a constantly evolving array of new digital 
technologies. In order for museums to respond to any of these demands, they’re 
going to need to have to adopt a more nimble approach and that’s something 
that we, collectively maybe, are used to. But it’s absolutely essential, because in 
order to enable them to continue to be relevant in their minds of a contemporary 
audience and to avoid the risk of falling behind the competition, that change is a 
really fundamental one that needs to happen.

And in this changing landscape, a museum’s success -and it doesn’t matter 
how you define that-, is now intrinsically tethered to its ability to capitalize on 
new opportunities afforded by digital technologies and to bring about change in 
incremental and sustainable way. 

The final, essential component -one that I will be focusing on more detail-, 
is the need for modern workforce. One that is digitally skilled, knowledgeable, 
and confident in this area, and who is both supported and empowered –that’s a 
very important point- by those, in positions of leadership. Without this vital piece 
in the popular puzzle, it’s going to be simply impossible for any organization to 
affect the level of change required to transform yourselves, in response to these 
changing demands and to sustain that transformation until it’s complete. But 
there are some very real risks for those organizations or individuals, who may be 
reluctant or unable to change and involve to this more digitally enabled future. 

From an organizational point of view, you do really risk falling behind the 
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competition. And when I say competition, I see that as quite a broad spectrum of 
other activities, and visitor attractions that are demanding of your public’s time. 
You could become less relevant and appealing to both local and global audiences 
and you will definitely be missing out on opportunities. And some of those will be 
about essential income generation. And if you’re a museum professional, you’re 
not going to be benefiting from technological advancements which might support 
areas of your specialism; for instance, research or conservation or preservation. 
And you’ll miss critical opportunities to extent access and to really connect with 
your audiences, and build relationships with them. And you are most definitely 
reducing ways that you can share your knowledge and expertise more widely. 

Let’s flip this around and, instead of focusing on technology, let’s focus 
instead on what should be your greatest asset; your workforce. These are the 
people who will ultimately make things happen. Turning those ambitions -I spoke 
about earlier- into reality. But that same workforce can also be a really expensive 
liability; if you can’t do your job in the way that it needs to be done, you’re just an 
overhead. In this day and age, that means that all staff across the organization 
-no matter what their role or level of responsibility- will increasingly be required to 
use digital technologies to facilitate their work in some way. And we’ll see how 
that plays out in a moment. 

To ensure you have a workforce equipped to achieve this goal, you really 
need some fundamental component elements to be in place: Firstly, you should 
be seeking out people who have an innate capacity to think digitally. I don’t 
really have a scientific way of expressing this, but I’ll try and explain what I mean: 
You’re going to recognize these people, because these are the people that 
have embraced and use digital technologies in their personal lives. They enjoy 
the different kind of experiences on offer and they’ve grown to expect a high 
level of convenience and utility from the digital products and services they use 
most frequently. These are the people that are naturally excited by the potential 
of what these new platforms and services can offer. And if you’re really lucky, 
they’re going to come equipped with an inquiring mind and they’re gonna be 
comfortable with a high degree of uncertainty, and occasional risk. And these two 
last traits, these are especially important if you’re attempting to innovate as well 
as these characteristics –which for some of you might feel a bit vague-, there’s 
also scope to develop more rigorous and measurable framework, with which to 
evaluate digital competencies and to more clearly articulate what we mean when 
we say “Digital Literacy”.

This diagram (εικ. 1) gives an overview of the main idea areas I think should 
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be considered, when 
defining the scope “Digital 
Literacy”. I consider it a 
work in progress and if 
anybody has anything 
similar, they’re already 
working with, I’d love to 
hear more about that. If 
you look at this diagram 
and the various areas that 
it contains, you’ll notice 
that “Functional skills” really 
only play a minor role within 
a much wider set of competencies. And this is partly because I think this sort of 
view needs to be constructed in such a way, that it will map against all roles within 
the organization; and not just those with digital in their title.

Museums need people right now who, alongside their specific areas of 
specialism, have mastered these areas of Digital Literacy and are also –hopefully, 

if you’re really 
lucky- natural 
digital thinkers. 

So, why do 
you need to do 
all of this? And 
it seems like a 
great deal of 
fuss, so why do 
you need to do 
it? Well, you need 
to do it because 
digital matters 

and because it now underpins so much of your activities. Let me show you what 
that looks like: Just look at how complex this digital landscape has become. (εικ. 
2) Today there’s almost no activity happening within a museum that doesn’t have 
the capacity or isn’t actually being impacted by digital, in some way or another. 

Think about what’s happening in your own organization. Look at all these 
different areas… And even if you’re not covering all of these things, I bet you’re 

Εικόνα 1

Εικόνα 2
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covering of quite a few of them already. And to do them, I bet you’re involving 
people from all sorts of areas of the organization; not just those that are tasked 
with digital development. 

So how should we respond to ensure staff has the right skills to be able to 
support all those diverse activities? And I think one very obvious place to begin, 
would be to look at your recruitment processes and to work closely with your 
human resources staff, to help shape those. They get to be more effective, in 
enabling you to hire right from the outset the right people. After all, this is the 
moment when you are proactively selecting a candidate to join your organization 
and that’s a natural point, of which you could acquire a new member staff that 
is already equipped with the necessary digital skills you need. But you have to 
think about that, in a number of different aspects to it: Firstly, to consider the roles 
and the scope of their responsibilities that you need going forward, in order to 
deliver that increasingly digital driven program work. And you have to give some 
thoughts to the priorities of the digital skills that you actually gonna need to deliver 
that work. And then, in the recruitment process itself, maybe you need to weight 
the selection criteria in such a way, that candidates are strong in those areas; 
are actually pumped up the selection list. And as digital is increasingly becoming 
part of everybody’s job -not just those with digital in their job title-, this is going to 
impact across all areas and roles currently on offer within the museum. And to be 
successful, this has to work across a wide range of recruitment models. 

I know here in Greece a lot of the recruitment happens through a more 
centralized process; some museums can operate on a slightly more autonomous 
way and so they’ll be running their own recruitment, and programs. Or you might 
be looking for temporary staff to deal with a project-by-project basis. A one vital 
way of supporting this process and ensuring a fair and consistent approach, 
would be to work with human resources staff to establish a digital competency 
framework against which all your candidates can be evaluated. And this same 
framework would be equally useful to those in leadership positions or a managing 
staff or evaluating staff. Especially if you put in place skills order, so that you 
actually can benchmark where people are in their skills development. And then 
go on and use that, as a way of determining ongoing training and development 
needs because, obviously, people are imposed for many years and they need 
to keep evolving, so that they can do their jobs more effectively. And, as people 
evolve, so I would expect the framework to evolve, in order to continuously reflect 
what is needed to equip staff with the right digital skills that they will need now 
and more importantly, and ongoingly, in the future. 
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As I said, you want your staff to be your greatest asset∙ not your greatest 
liability. And by investing in them, in this way, you can ensure that you are more 
likely to realize your digital ambition, because you’ll have the people equipped to 
actually deliver it.

But this is a two-way proposition; this can’t all by relying on a top-down 
management approach. Individuals have to take some responsibility for equipping 
themselves with the necessary new skills needed in a modern work environment. 
But change is never an easy thing: I, you know, completely recognize that. I’m 
going through my own career change now. And some people find that a very 
difficult process to embrace. For some old habits, you know, they can be very hard 
to break; especially when they’ve been serving people very well over the years. 
And if staff lacked confidence or don’t feel invested in helping the organization 
meet its goals, then digital transformation and the skills needed to support it will 
be very hard to embed. 

This is why an open mind is such a valuable trade to have, in the workplace 
and within our own roles; because things are constantly evolving and we need to 
evolve with them. 

I recognize that these very necessary changes, you know, they’re not gonna 
happen overnight. They will need to play out over time and they will be shaped 
by the needs of each individual organization in response to its operating context. 
And I can guarantee that everybody in this room will have a different spin on 
that, a different perspective, because each of you are coming from different 
organizations working in different ways.

For those working in museums, they really need to invest in continuing to 
expand and develop their digital skills, throughout people’s working lives. And I 
think museums are a sector where people really are so committed. They are very 
likely to be there their entire working lives. And you have to have people keep up 
today, during that process. 

My feeling is, as long as the direction of travel is forwards and you’re able to 
retain, you know, something of a childlike desire to learn and grow in experience, 
then I’m convinced cultural heritage organizations to be able to continue to 
effectively change, connect and engage audiences in ways that are meaningful 
and relevant to them, now and in the future.

To conclude, I just want to revisit some of these points for your consideration. 
Digital will support sustainability and it will definitely underpin your future success. 
Now it’s really the time to think very carefully about how you’re going to approach 
it and work with it over time. Your staff must be digitally literate to deliver those 
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digital ambitions. It just won’t happen otherwise; it can’t happen. To increase 
digital capacity, you need to look right the way across all of your options in 
which to do that; whether that is through your recruitment processes, through 
programs of training and development your staff, over time, or partnering with 
outside individuals or companies… Whatever shape that takes, you need to think 
quite carefully about how to adapt and change these opportunities that you have 
to develop the capacity. 

And you have to think about how to do that in quite an agile way. And I’m 
sure an incremental approach and process over time. You’re not going to do 
this immediately. This is going to be something that you have to plan for a move 
towards. And then finally, you know, whatever shape the best approach takes, 
it’s really going to be one that’s going to suit your context, and to be achievable 
within the constraints that, you know, we all are operating in. 
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Οι επαγγελματίες των μουσείων  
και η καλλιέργεια νέων γνώσεων και 
δεξιοτήτων,
«Η διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ψηφιακή Εποχή, 
γνώσεις και δεξιότητες» 

Δρ. Αλεξάνδρα Αλεξανδρή,
Αρχαιολόγος, Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, 
Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, Υπουργείο 
Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

Καταρχάς να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της διημερίδας για την ευ-
γενή καλοσύνη τους να προσκαλέσουν τη Διεύθυνσή μας να συμμετάσχει σ’ 
αυτόν τον διάλογο. Θα σας μιλήσω όχι μόνο για τα μουσεία, παρόλο που η συ-
νεδρία αφορά κυρίως τα μουσεία. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στην Ελλάδα, 
με εξαίρεση τα 8 μεγάλα δημόσια μουσεία, τα υπόλοιπα που διαχειρίζεται ο 
τομέας του Πολιτισμού, του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμά-
των, δεν είναι αυτοτελείς κι αυτόνομοι οργανισμοί αλλά ανήκουν οργανικά στις 
περιφερειακές μονάδες – κατά κύριο λόγο στις εφορείες αρχαιοτήτων – που 
είναι σε όλη τη χώρα. Άρα, οι άνθρωποι που εργάζονται σ’ αυτά, είναι άνθρωποι 
που καλούνται να κάνουν – πέραν από τις δουλειές που μπορεί να είναι ειδικές, 
εξειδικευμένες για τα μουσεία – και όλες τις άλλες που καλείται να κάνει μία 
εφορεία: ανασκαφές, σωστικές ανασκαφές, αυτοψίες κοκ. 

Συνεπώς, θα σας μιλήσω γενικότερα για την πολιτική του Υπουργείου σε 
σχέση με τους, αν θέλετε, επαγγελματίες της αρχαιολογίας και της πολιτιστικής 
επιστήμης, γενικότερα και όχι μόνο των μουσείων. 

Σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Sexton, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ορισμέ-
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να πράγματα για να καταλάβετε και τη ροή της ομιλίας. Στην Ελλάδα, φυσικά, 
δεν έχουμε τη δυνατότητα στον δημόσιο τομέα να καθορίσουμε ειδικότητες και 
να προβούμε σε διαδικασίες προκειμένου να προσλάβουμε ειδικότητες, όπως 
ανθρώπους που είναι αρχαιολόγοι και έχουν και ψηφιακές γνώσεις. Είναι πολύ 
συγκεκριμένοι οι τρόποι, με τους οποίους γίνονται οι προσλήψεις. Ακολουθούμε 
συγκεκριμένους νόμους, οι οποίοι ορίζουν τι προσόντα τυπικά πρέπει να έχει 
ένας επαγγελματίας και φυσικά, πέρα από – αυτό που ισχύει σε όλο το δημόσιο 
– την απόδειξη της γνώση επεξεργασίας κειμένου, επεξεργασίας φύλλων excel 
και τη χρήση του διαδικτύου, πράγμα που αποδεικνύεται με κάποια διπλώματα 
όπως το ECDL κοκ., δεν υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες που μπορείς να 
ζητήσεις, χωρίς, στην ουσία, να κατηγορηθείς ότι προσπαθείς να κάνεις προ-
σωποποιημένες προσλήψεις. 

Άρα, μία από τις λύσεις που βλέπουμε εμείς, είναι να ενσωματωθεί η ψηφια-
κή γνώση από το πανεπιστήμιο ήδη. Δηλαδή, όχι μόνο σε τμήματα Πολιτισμικής 
Πληροφορικής που είναι εξειδικευμένα και κάνουν, φυσικά, εξαιρετική δουλειά, 
αλλά και στα κανονικά τμήματα, τα πιο παραδοσιακά, αν θέλετε, της αρχαιολο-
γίας. Και όχι βέβαια μόνο οι Νέες Τεχνολογίες για την ανάλυση δεδομένων, για 
την εργασία την ερευνητική, αλλά και για τον τρόπο που μπορεί να παρουσιά-
ζεται στο ευρύ κοινό το αποτέλεσμα του έργου των αρχαιολόγων – θα μιλήσω 
συγκεκριμένα για τους αρχαιολόγους.

Άρα, έχουμε ακόμη λίγο χρόνο να διανύσουμε μέχρι να βρεθούμε να έχουμε 
στις υπηρεσίες μας ανθρώπους, οι οποίοι έχουν υψηλή γνώση και ευχέρεια με τις 
ψηφιακές εφαρμογές. Γι’ αυτό και το Υπουργείο ουσιαστικά αναλαμβάνει, κι αυτό 
που προσπαθεί να κάνει είναι, να εκπαιδεύσει το ήδη υπάρχον προσωπικό. Και 
θα προσπαθήσω να σας δείξω με ποιους τρόπους προσπαθούμε να το κάνουμε.

Πολύ σύντομα να σας πω, ότι η Διεύθυνσή μας έχει μακρόχρονη εμπειρία με 
την ψηφιοποίηση μνημείων και με τις ψηφιακές εφαρμογές γενικότερα, τουλά-
χιστον μία 20ετία, από τότε που ήταν «Αρχείο Μνημείων και Δημοσιευμάτων», 
όταν μετά έγινε «Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων» και τώρα, που έχει 
γίνει «Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προ-
στασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και μέσα από έργα, μερικά από τα οποία τα 
γνωρίζετε, όπως ο «Διαρκής Κατάλογος» που αποτελεί κυρίως βάση νομικών 
και διοικητικών πράξεων, που προστατεύουν τους αρχαιολογικούς χώρους και 
τα ακίνητα μνημεία της χώρας και ο οποίος είναι στο διαδίκτυο από το 2007 και 
διατίθεται, μάλιστα, ως ανοιχτά δεδομένα για περαιτέρω χρήση. 

Υπάρχουν επίσης προγράμματα τα οποία ίσως έχετε ακούσει, όπως ήταν 
η προσπάθεια να αναπτυχτεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πολιτι-
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στικής κληρονομιάς, όπως ήταν ο «Πολέμωνας» ή ο «Πολυδεύκης» που ήταν 
ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ορολογίας. Μέσα από αυτά τα προγράμματα, μπο-
ρέσαμε να συμμετάσχουμε και σε αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα που αφο-
ρούσαν στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου αλλά και διαφορετικούς τρό-
πους διασύνδεσης διαφορετικών βάσεων δεδομένων και διαφορετικών ειδών 
πληροφοριών, αλλά και παραγωγής περιεχομένου για προγράμματα, όπως το 
Europeana. Μέσα από αυτά τα προγράμματα, έχουμε καταφέρει να αποτυπώ-
σουμε κατά κάποιο τρόπο και να κατηγοριοποιήσουμε τις ανάγκες που έχει το 
Υπουργείο, αλλά και τις ανάγκες που έχουν οι χρήστες μας. 

Ως κεντρική υπηρεσία, ερχόμαστε συχνά σε επαφή με τις περιφερειακές 
υπηρεσίες και με τους ανθρώπους που εργάζονται τοπικά, και στις εφορεί-
ες και στα μουσεία. Θα έλεγε κανείς ότι γίνονται αρκετές προσπάθειες στο 
Υπουργείο τα τελευταία χρόνια, κυρίως μέσα από χρηματοδοτήσεις (μέσα από 
το 3ο ΚΠΣ και τώρα μέσα από το ΕΣΠΑ), για να δημιουργηθούν εφαρμογές, 
ιστότοποι ή για να ψηφιοποιηθεί υλικό. 

Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να συντονίσουμε αυτές τις ενέρ-
γειες. Και θα έλεγα ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων 
εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην προστασία, διαχείριση κι 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της στρα-
τηγικής και του σχεδιασμού δράσεων του Υπουργείου μας. Και όσο περίεργο κι 
αν ακούγεται, η ψηφιακή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, εντάσσεται 
πλέον σταδιακά τόσο στη συνείδηση όσο και στην καθημερινή πρακτική όσων 
είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του μνημειακού πλούτου της χώρας. 

Με γνώμονα αυτή τη στροφή και το ενδιαφέρον προς τα ψηφιακά, το Υπουρ-
γείο με τον νέο του οργανισμό, ο οποίος άρχισε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 
2014 – δεν έχει δηλαδή κλείσει χρόνο ακόμα –, δημιούργησε ένα τμήμα στη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, το τμήμα Διαχείρισης Εθνι-
κού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, το οποίο έχει πάρα 
πολλές αρμοδιότητες. 

Εδώ θα σταθώ στις αρμοδιότητες που μας αφορούν στη σημερινή συζήτη-
ση. Θα τις διαβάσω, γιατί νομίζω ότι έχουν να κάνουν αρκετά με τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί κανείς να διαμορφώσει μία ψηφιακή πολιτική και να διαμορ-
φώσει μία βιώσιμη ψηφιακή πολιτική. 

Μιλάμε φυσικά για τη συγκρότηση, την τήρηση και διαχείριση του Εθνικού 
Αρχείου Μνημείων και του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, σε συνεργασία βέ-
βαια πάντα με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις, την κατάρτιση των επιστημονικών 
προτύπων καταγραφής, τεκμηρίωσης και καταχώρισης στοιχείων σε αυτά, την 
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κωδικοποίηση της σχετικής επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας, καθώς και 
τον καθορισμό των αντίστοιχων προδιαγραφών ψηφιοποίησης και ψηφιακής δι-
αχείρισης, με βάση τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και την εκάστοτε διαθέσιμη 
τεχνολογία. Επίσης, τη διαμόρφωση των απαιτήσεων, το λογικό, εννοιολογικό 
κι επιστημονικό σχεδιασμό, καθώς και την επιτελική διαχείριση της λειτουργίας 
των εξειδικευμένων πληροφορικών συστημάτων υποστήριξης του Εθνικού Αρ-
χείου Μνημείων και του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου. Πάντα σε συνεργασία 
με τις Διευθύνσεις και κυρίως, με τη Διεύθυνση Πληροφορικής. Επίσης, έχει 
ως αρμοδιότητα τη μέριμνα και την εμπέδωση, τη διάχυση και την εφαρμογή 
της τεχνογνωσίας και των διεθνών καλών πρακτικών σε θέματα ψηφιοποίησης, 
ψηφιακής καταγραφής, καθώς και την παρακολούθηση των σχετικών οδηγιών 
και αποφάσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι άλλων διεθνών οργα-
νισμών. Επίσης, τον καθορισμό των προδιαγραφών, των όρων και των προϋπο-
θέσεων προβολής και διάθεσης μέσω του διαδικτύου και λοιπών τεχνολογιών 
πληροφορικής κι επικοινωνιών του ψηφιακού υλικού – συμπεριλαμβανομένων 
των δεδομένων και μεταδεδομένων που το συνοδεύουν –, την πραγματοποίη-
ση εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα περί της χορήγησης αδειών χρήσεως του 
υλικού αυτού, καθώς και εν γένει εικόνων και σχετικού υλικού με τα μνημεία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς από τρίτους στο διαδίκτυο και σε άλλα ηλεκτρονικά 
μέσα. Τέλος, τον προγραμματισμό και τη σχεδίαση προγραμμάτων και οριζόντι-
ων δράσεων ψηφιοποίησης και ψηφιακής καταγραφής, τεκμηρίωσης, διαχείρι-
σης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς, την υλοποίηση και το συντονι-
σμό των εκπονούμενων δράσεων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες 
και τη σύμπραξη με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την παρακολού-
θηση της εφαρμογής τους και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

Όπως αντιλαμβάνεστε, πολλές από τις απαιτήσεις που υπάρχουν για τις 
γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται στη νέα ψηφιακή εποχή, περιγράφονται 
κατά κάποιο τρόπο στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αυτής, η οποία έχει ως 
στόχο και σκοπό να τις μεταδώσει και στο υπόλοιπο προσωπικό του Υπουργεί-
ου και ειδικότερα στο προσωπικό των Εφορειών. 

Στόχος όλου αυτού είναι η δημιουργία του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, στο 
οποίο συγκεντρώνεται, τεκμηριώνεται και καταγράφεται το σύνολο των μνη-
μείων της χώρας, κινητά και ακίνητα. Αυτό είναι ένας αρκετά φιλόδοξος και 
μακροπρόθεσμος στόχος, για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός ψηφιακού 
αρχείου, που θα καλύπτει το σύνολο του πολιτιστικού αποθέματος και μέσω 
του οποίου θα είμαστε σε θέση, ανά πάσα στιγμή, να γνωρίζουμε τι έχουμε, σε 
ποιο σημείο της επικράτειας το έχουμε (δηλαδή πού το έχουμε), σε τι κατάστα-
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ση διατήρησης (δηλαδή πώς), καθώς και με ποιον τρόπο είναι προσβάσιμο. 
Όπως αντιλαμβάνεστε, η γενικότερη ύπαρξη ενός τέτοιου εργαλείου καθι-

στά δυνατό τον αναλυτικό και τεκμηριωμένο σχεδιασμό της προστασίας κι ανά-
πτυξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της πλήρους αξιοποίησης σύγχρο-
νων δεδομένων αλλά και τη συνεχή αναπροσαρμογή της εθνικής στρατηγικής, 
βάσει των επιταγών των νέων τεχνολογιών και των εκάστοτε αναγκών αυτού 
του συνεχούς μεταβαλλόμενου κοινωνικό-οικονομικού πλαισίου. 

Φυσικά για εμάς, οποιαδήποτε ανάπτυξη ψηφιακή πολιτικής στα ίδια τα 
μουσεία, στηρίζεται και πατάει στην ύπαρξη ενός Εθνικού Αρχείου Μνημείων. 
Πρώτα απ’ όλα, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να γνωρίζουν τι έχουν, να 
διαμορφώσουν εκθέσεις αλλά και να έχουν και το ψηφιακό υλικό το οποίο θα 
τους επιτρέψει να δημιουργήσουν νέες εφαρμογές ή νέους τρόπους προβο-
λής του υλικού αυτού, χρησιμοποιώντας και το διαδίκτυο αλλά και μέσα στους 
ίδιους τους χώρους των εκθέσεων.

Για τη δημιουργία του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, η Διεύθυνσή μας συντο-
νίζει δύο μεγάλες οριζόντιες δράσεις, στρατηγικής σημασίας: τον εμπλουτισμό 
των ψηφιακών συλλογών των μνημείων και ανάπτυξης νέου πληροφοριακού 
συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και, κατά δεύτερο λόγο, το Αρχαι-
ολογικό Κτηματολόγιο. Οι δράσεις αυτές, ουσιαστικά αποτελούν τα θεμέλια για 
τη δημιουργία ενός Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Δεν θα σας τις παρουσιάσω 
αναλυτικά, γιατί θα έχετε την ευκαιρία πολύ σύντομα να έχετε πολύ πιο ανα-
λυτικές παρουσιάσεις, ωστόσο μέσα από αυτά τα προγράμματα προσπαθούμε 
να φτιάξουμε και δράσεις εκπαίδευσης. Το πρώτο έργο, ο εμπλουτισμός των 
ψηφιακών συλλογών, αφορά την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση περίπου 500.000 
κινητών μνημείων, τα οποία προέρχονται από το σύνολο των περιφερειακών 
και ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών και από τα 8 μεγάλα δημόσια μουσεία. 
Τα 340.000 από αυτά είναι ήδη καταγεγραμμένα και δημοσιευμένα, τα 160.000 
καταγράφονται για πρώτη φορά. Δεν υπάρχει γι’ αυτά, δηλαδή, καμία τεκμη-
ρίωση ούτε φωτογραφική ούτε περιγραφική και άρα είναι άγνωστα, τόσο για 
την ελληνική όσο και για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Πέρα από αυτό, 
διατρέχουν φυσικά και έναν αυξημένο κίνδυνο απώλειας, κλοπής ή παράνομης 
διακίνησης. Τα μνημεία αυτά, θα ενταχθούν στο νέο πληροφοριακό σύστημα 
του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, θα καταστούν προσβάσιμα στο ευρύ κοινό όσα 
είναι δημοσιευμένα άμεσα, και όσα δεν είναι δημοσιευμένα δίνουμε ένα χρονικό 
διάστημα μέχρι 5 χρόνια, όπως ορίζει και ο νόμος, για να προβούν σε μία πρώτη 
δημοσίευση οι ανασκαφείς που έχουν τα δικαιώματα δημοσίευσης. 

Προφανώς, τα 500.000 μνημεία είναι σταγόνα στον ωκεανό, όταν υπολογί-
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ζουμε ότι έχουμε πάνω από 60 εκατομμύρια κινητά μνημεία στις αποθήκες των 
μουσείων μας. Ωστόσο, κύριος στόχος μας είναι να ξεκινήσουν αυτές οι διαδι-
κασίες, να δημιουργηθούν τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να συνεχίσει 
να εμπλουτίζεται το Εθνικό Αρχείο Μνημείων. Επίσης πρέπει να γίνει κομμάτι 
της καθημερινής πρακτικής των συναδέλφων στις περιφερειακές υπηρεσίες 
η χρήση των ψηφιακών μέσων για να παράξουν και να συντηρήσουν αυτό το 
Εθνικό Αρχείο Μνημείων. 

Στο έργο προβλέπεται επίσης η επέκταση του δικτύου, που είχε αρχικά ξεκι-
νήσει από το 3ο ΚΠΣ, ολοκληρωμένων σταθμών ψηφιοποίησης της Υπηρεσίας 
Αρχαιοτήτων, καθώς και δημιουργία κινητών μονάδων ψηφιοποίησης για χρή-
ση στις αποθήκες αρχαιοτήτων ή στο πεδίο. Όπως αντιλαμβάνεστε, ενισχύο-
νται με αυτό τον τρόπο οι απαραίτητες δομές για την ενσωμάτωση των νέων 
πρακτικών τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και ψηφιακής διαχείρισης στην καθη-
μερινή, πλέον, ροή των εργασιών του Υπουργείου. Για να σας πω περίπου τον 
εξοπλισμό: πηγαίνουν σαρωτές, υπολογιστές, τους διατίθεται ένα πρόγραμμα 
επεξεργασίας φωτογραφίας (όπως είναι το Photoshop) και επίσης ψηφιακές 
φωτογραφικές μηχανές. Παράλληλα, εκπαιδεύεται το σύνολο του προσωπικού 
στη χρήση αυτών των μηχανημάτων και των συστημάτων, τα οποία είτε θα 
καταγράφουν είτε, όπως είναι το Photoshop, θα τους βοηθήσει να επεξεργά-
ζονται τις φωτογραφίες. 

Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας που τρέχει το έργο αυτή τη 
στιγμή και για το οποίο έχουμε προσλάβει προς το παρόν γύρω στα 70 άτομα 
(ωρομίσθιο προσωπικό), για να κάνουν την πρώτη καταγραφή των ακατάγρα-
φων μνημείων και να δείξουν τα μηχανήματα και τους διαφορετικούς τρόπους 
στους συναδέλφους που είναι στις εφορείες. Αλλά, επίσης, διεξάγουμε κι εμείς 
εκπαιδεύσεις, τόσο για τη χρήση ενός ενδιάμεσου συστήματος που έχουμε 
φτιάξει το οποίο χρησιμοποιείται για την καταγραφή μέχρι να γίνει το ολοκληρω-
μένο πληροφοριακό σύστημα στο τέλος του έργου και για τα ίδια τα εργαλεία 
που τους έχουμε δώσει να χρησιμοποιήσουν: από τις ψηφιακές φωτογραφίες 
μέχρι τους σαρωτές κοκ.

Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά θα τα χρησιμοποιήσουν και για τη δημιουργία 
καινούργιου ψηφιακού υλικού, με την έννοια ότι τα νέα ευρήματα θα μπορούν 
να καταγράφονται άμεσα και να ψηφιοποιούνται άμεσα, αλλά επίσης, θα πρέπει 
σιγά-σιγά να περάσει το υπάρχον υλικό, που είναι κυρίως σε αναλογική μορφή 
(σε χειρόγραφους καταλόγους ή σε δελτία και τα φωτογραφικά αρχεία, φυσικά, 
που υπάρχουν ), σιγά-σιγά μέσα στο σύστημα. Αυτή η δουλειά δεν μπορούμε 
φυσικά να περιμένουμε να γίνει μόνο με χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προ-
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γράμματα, θα πρέπει να ενταχθεί, να γίνει κομμάτι, ένα τμήμα της δουλειάς 
που θα κάνουν οι συνάδελφοι στις εφορείες. 

Φυσικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αναβάθμιση του πληροφοριακού 
συστήματος, το οποίο φυσικά θα έχει μια νέα αρχιτεκτονική και θα αξιοποιεί 
πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Θα ανταποκρί-
νεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και λειτουργικότητες και με συστήματα του 
Υπουργείου, αλλά και άλλα όπως είναι το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, καθώς 
και με συστήματα έξω από το Υπουργείο. Θα ενσωματώσει τα πρότυπα κα-
ταγραφής δεδομένων και μεταδεδομένων και θα τα ενσωματώσει με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μπορούμε να τα προσαρμόζουμε και να τα αλλάζουμε όποτε 
χρειάζεται. Και κυρίως θα αποτελέσει – κι αυτός είναι ο στόχος μας – ένα εύ-
χρηστο και φιλικό εργαλείο για το χρήστη.

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που είχαμε, για παράδειγμα με τη χρήση 
του «Πολέμωνα», είναι ότι η διεπαφή δεν ήταν φιλική ως προς το χρήστη. Για να 
κάνουν μία εργασία, έπρεπε να κάνουν 15 «κλικ» για να «ανεβάσουν» μια εικόνα 
στο σύστημα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό απέτρεψε πάρα πολύ κόσμο από το 
να χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτό. Παράλληλα, προβλέπεται και η δημιουργία 
μιας διαδικτυακής πύλης, όπου θα προβάλλεται το υλικό, η οποία θα περιλαμ-
βάνει κι ένα εργαλείο δημιουργίας εικονικών εκθέσεων, το οποίο θα είναι στη 
διάθεση των συναδέλφων: εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το ψηφιοποιημένο 
υλικό που θα προβάλλεται για να διαμορφώσουν εκθέσεις, είτε ένα μουσείο το 
υλικό του, είτε και να συνεργαστούν με άλλα μουσεία είτε με άλλες περιοχές (η 
Μακεδονία με την Κρήτη κοκ.). 

Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει, όπως σας είπα, με τους ανθρώπους που έχου-
με στείλει με την αυτεπιστασία, για να κάνουν την καταγραφή. Χρησιμοποιείται 
ήδη το ενδιάμεσο σύστημα που έχουμε φτιάξει και πρέπει να σας πω ότι, στην 
παρουσίαση που έχουμε κάνει στους συναδέλφους, έχει υπάρξει αρκετός εν-
θουσιασμός. Το βρήκαν πολύ χρήσιμο, το βρήκαν εύκολο. Κι επειδή βάλαμε 
πρώτα το ωρομίσθιο προσωπικό, καθυστερήσαμε λίγο να δώσουμε πρόσβαση 
στο προσωπικό των εφορειών, γιατί θέλαμε να φτιάξουμε κάποια πράγματα 
πρώτα, και μας ρωτούσαν «πότε θα μπορέσουμε…». Δηλαδή, υπήρχε ένα άγ-
χος, μία αγωνία για το πότε θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση. 

Άρα, δεν είναι το σύνολο των συναδέλφων αρνητικά διακείμενο στη χρήση 
ψηφιακών μέσων. Και μάλιστα θέλουν να προχωρήσουν, να χρησιμοποιήσουν 
τέτοιου είδους εργαλεία. Φυσικά, βοηθά πάρα πολύ το ότι τα τελευταία χρό-
νια ο περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί και στην προσωπική του ζωή ψηφιακές 
εφαρμογές: από το διαδίκτυο, μέχρι το Facebook και το tweeter. Επομένως, αυτό 
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που είχαμε παλιότερα, πριν μία 20ετία, η αίσθηση ότι αυτά είναι πράγματα που 
πρέπει να είσαι εξαιρετικά εξειδικευμένος προκειμένου να τα χρησιμοποιήσεις ή 
να τα γνωρίζεις, έχει φύγει. Και οι χρήστες, πλέον, απαιτούν και θέλουν από εμάς 
να φτιάξουμε συστήματα, τα οποία να είναι εύκολα γι’ αυτούς. Γιατί θεωρούν ότι 
–πράγμα που δεν είναι πάντα εύκολο, να κάνεις δηλαδή ένα σύστημα εύχρηστο- 
όπως και οτιδήποτε άλλο κάνουν στη ζωή τους (από το να μπουν στο διαδίκτυο 
για να συμπληρώσουν τη φορολογική τους δήλωση), έτσι θέλουν να μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στο υλικό το δικό τους το αρχαιολογικό υλικό. 

Πολύ γρήγορα, να αναφερθώ και στο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, που στην 
ουσία καταγράφει και συγκεντρώνει τα στοιχεία που έχουμε για τα ακίνητα μνη-
μεία. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά τα δύο συστήματα αλληλοσυνδέονται και 
αλληλοσυμπληρώνονται. Το Κτηματολόγιο κρατά τη γεωγραφική πληροφορία 
που αφορά στα κινητά μνημεία, δηλαδή πού βρέθηκαν, πού φυλάσσονται κοκ., 
ενώ τα κινητά μνημεία παρέχουν την επιστημονική, αν θέλετε, τεκμηρίωση των 
ακίνητων μνημείων τα οποία καταγράφονται στο Κτηματολόγιο. 

Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο θα προσφέρει μέσα από ένα εξειδικευμένο 
πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες και θα πα-
ραληφθεί, και τη διαδικτυακή πύλη η οποία δημιουργείται αντίστοιχα (την πύλη 
Γαία) τα εξής: αναλυτική τεκμηρίωση και έγκυρα γεωχωρικά στοιχεία, για περισ-
σότερους από 4.000 κηρυγμένους χερσαίους αρχαιολογικούς χώρους και ιστο-
ρικούς τόπους, με τις αντίστοιχες ζώνες προστασίας τους, περισσότερους από 
100 κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, πάνω από 12.000 ακίνητα 
μνημεία όλων των κατηγοριών και των περιόδων μέχρι το 1830, περισσότερα 
από 8.000 νεώτερα μνημεία (δηλαδή μνημεία τα οποία χρονολογούνται μετά 
το 1830). Περιλαμβάνονται επίσης και 1.000 θέσεις κατάχωσης, όπου κατα-
χώθηκαν αρχαιότητες για την προστασία τους. Παράλληλα καταγράφονται και 
τα περίπου 7.500 ακίνητα που ανήκουν στο Υπουργείο και ειδικά, στο παλιό 
Υπουργείο Πολιτισμού, και τα διαχειρίζεται το Υπουργείο. Κάποια από αυτά, 
βέβαια, είναι κηρυγμένα, κάποια από αυτά είναι νεώτερα κτίρια τα οποία δεν 
είναι κηρυγμένα.

Στο πλαίσιο του έργου, συλλέγονται και καταγράφονται περιγραφικά δεδομέ-
να για χώρους, μνημεία και για την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου, όπως σας 
είπα. Γίνεται ο εντοπισμός και επίλυση προγραμματικών κηρύξεων και οριοθε-
τήσεων, η μετάπτωση δεδομένων από άλλες βάσεις, κάτι το οποίο θα γίνει και 
στο πλαίσιο των κινητών. Δηλαδή, θα φροντίσουμε να περάσει ό,τι υλικό υπάρχει 
αυτή στη στιγμή στις μορφές, είτε σε βάσεις δεδομένων είτε σε φύλλα Excel που 
χρησιμοποιούν αρκετοί, θα περάσουν και αυτά τα στοιχεία στο σύστημα.
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Θα σταθώ λίγο στο Κτηματολόγιο, γιατί το σύστημά του περιέχει και τις ροές 
εργασιών που χρειάζονται, προκειμένου να κηρυχθεί ένα μνημείο, να οριοθε-
τηθεί ένας αρχαιολογικός χώρος, να γίνει μια απαλλοτρίωση κοκ. Θέλουν, δεν 
θέλουν, οι συνάδελφοι θα πρέπει να το χρησιμοποιούν από δω και πέρα! Και 
εννοούμε το σύνολο του προσωπικού. Από τον προϊστάμενο μέχρι και τον διοι-
κητικό υπάλληλο, ο οποίος μπορεί να κληθεί να προσθέσει το αρχειακό υλικό ή 
τις αποφάσεις οι οποίες σχετίζονται με μία οριοθέτηση, με μία απαλλοτρίωση. 
Το ίδιο σύστημα προβλέπεται και για αντίστοιχες περιπτώσεις, που αφορούν τα 
κινητά μνημεία. 

Ένα κομμάτι το οποίο μας απασχόλησε και μας απασχολεί, αφορά την τε-
χνική υποστήριξη των χρηστών. Κι ένας από τους λόγους που, είτε έχουν δημι-
ουργηθεί πολλά προγράμματα με διάφορες χρηματοδοτήσεις κι έχουν πέσει σε 
αχρηστία, είτε οι άνθρωποι διστάζουν να ζητήσουν να συμμετέχουν σε τέτοιου 
είδους προγράμματα, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν έχουν τεχνική 
υποστήριξη, ειδικά στις περιφερειακές υπηρεσίες. Παρόλο που προβλέπονται 
οι θέσεις πληροφορικών, δεν είναι πληρωμένες σχεδόν πουθενά· μόνο σε δύο 
υπηρεσίες, σε δύο εφορείες υπάρχει πληροφορικός. Αυτό είναι αρκετά προ-
βληματικό, διότι από το πολύ απλό πράγμα, ότι πρέπει κανείς να κρατά αντί-
γραφα ασφαλείας του υλικού που έχει ή της εφαρμογής που έχει, κανένας δεν 
το κάνει από μόνος του και έχουν χαθεί πολλά δεδομένα. Πολλές φορές έχου-
με ρωτήσει «Παιδιά, που ήταν;», «Ήταν σε αυτό το δίσκο, ο δίσκος χάλασε, δεν 
είχαμε αντίγραφο»… Κι επίσης, πολλές από τις εφαρμογές είναι εύκολες στη 
χρήση αλλά χρειάζονται και μια συντήρηση από έναν πληροφορικό από πίσω. 

Εμείς αυτό που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε, είναι να δημιουργήσου-
με εφαρμογές που θα μπορούν οι χρήστες του Υπουργείου να διεξάγουν, κα-
ταρχάς το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών τους, χρησιμοποιώντας έναν απλό 
browser, έναν φυλλομετρητή, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσουν, να πα-
ραμετροποιήσουν ή να συντηρήσουν ένα εξειδικευμένο λογισμικό. Επίσης, θέ-
λουμε να μειώσουμε και το κόστος, το οποίο αφορά το τεχνικό κομμάτι, όπως 
είναι ας πούμε οι εξειδικευμένοι εξοπλισμοί, διακομιστές κοκ. Και προσπαθούμε 
να προβούμε σε αυτό που είναι κι επιταγή και της Ψηφιακής Σύγκλισης, την 
ενοποίηση διακομιστών, κεντρικά στο Υπουργείο. Προσπαθούμε, δηλαδή, να 
δημιουργήσουμε ένα web περιβάλλον και προχωράμε σαφέστατα προς server 
consolidation. Τέλος, όλα αυτά τα ψηφιακά δεδομένα αποθηκεύονται σε ενι-
αία κέντρα, που διασφαλίζουν καλύτερα το ψηφιακό απόθεμα, επιτρέποντας 
παράλληλα την κεντρική διαχείρισή του. Η μακροπρόθεσμη διατήρηση του υλι-
κού αυτού, συνεπάγεται αρκετά πράγματα: συνεπάγεται ενδυνάμωση προσαρ-
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μογής σε νέους μορφότυπους και νέες πλατφόρμες, την εναρμόνιση με νέα 
πρότυπα, τη διαμόρφωσή του για διάθεση σε πληθώρα άλλων εφαρμογών και 
συστημάτων για περαιτέρω χρήση. 

Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι χρήστες. Εμείς 
αυτό που λέμε είναι: «Αφήστε, θα το κάνουμε εμείς αυτό, εσείς προχωρήστε 
στη δημιουργία του ψηφιακού υλικού και στη χρήση του ψηφιακού αυτού υλι-
κού». 

Θα κλείσω, παρουσιάζοντας κάποιους από τους βασικούς άξονες που έχει 
το τμήμα Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων κι Αρχαιολογικού Κτηματολο-
γίου, κατά διαμόρφωση τη σύγχρονης ψηφιακής διαχείρισης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Προφανώς, ο μεγάλος μορφικός πλούτος της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς απαιτεί ποικίλους τρόπους προσέγγισης και χειρισμού, διαφοροποι-
εί τις επιμέρους ανάγκες και προτεραιότητες, και οδηγεί στην αξιοποίηση κι 
εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων κι εργαλείων ψηφιοποίησης, διαχείρισης και 
προβολής του υλικού. Μίλησα για δύο μεγάλα συστήματα. Ωστόσο αυτά είναι 
αρθρωτά συστήματα, τα οποία περιλαμβάνουν διαφορετικών ειδών κομμάτια. 
Άρα δεν θεωρούμε ότι με ένα σύστημα καλύπτουμε μία σειρά αναγκών που 
έχουν τα ακίνητα ή τα κινητά μνημεία. Κι επίσης, δεν θεωρούμε ότι πέρα από 
το Εθνικό Αρχείο Μνημείων δεν πρόκειται να γίνει καμία άλλη εφαρμογή ή δεν 
πρόκειται να παρουσιάσουμε το υλικό αυτό με άλλο τρόπο ή να το χρησιμοποι-
ήσουμε σε άλλες εφαρμογές. 

Ο δεύτερος άξονας είναι ότι, η διαφοροποίηση των χρήσεων και των εκά-
στοτε αποδεκτών του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος, σε συνδυασμό με 
τις πολλαπλές και μη εύκολα ελέγξιμες δυνατότητες αναπαραγωγής και διάχυ-
σής του στο διαδίκτυο, απαιτούν ειδική μέριμνα για τη διατήρηση της ακεραι-
ότητας και της ταυτότητας του ψηφιακού πολιτιστικού αγαθού, ώστε αυτό να 
μην αποκοπεί από το νοηματικό πλαίσιο που το σηματοδοτεί και που αποτελεί 
τη βάση για την ερμηνεία και την κατανόησή του. Για εμάς αυτό είναι πολύ 
σημαντικό και προσπαθούμε να περάσουμε στους συναδέλφους όχι μόνο τη 
χρήση μιας εφαρμογής, μιας βάσης δεδομένων (δηλαδή «θα πατήσετε αυτό 
το κουμπί», «θα επιλέξετε μια τιμή από μια λίστα), αλλά και τη λογική πάνω 
στην οποία βασίζονται, έχουν διαμορφωθεί τα πεδία τα οποία συμπληρώνουν, 
ο τρόπος με τον οποίο συμπληρώνουν. Ακριβώς γιατί η εισαγωγή σε μία βάση 
δεδομένων – αυτό είναι μία παλαιότατη συζήτηση – αναγκαστικά σημαίνει και 
απώλεια ενός κομματιού της πληροφορίας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να δια-
βάζεις ένα ρέον κείμενο, το οποίο μπορεί να σου δίνει πληροφορίες από τον 
τρόπο που είναι γραμμένο, για τη θεωρητική θέση του ανασκαφέα φεριπήν, ο 
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οποίος περιγράφει το αντικείμενο αυτό ή ερμηνεύει το αντικείμενο αυτό. Ή να 
αποδώσει την αμφιβολία που μπορεί να έχει κάποιος, ο οποίος καταγράφει ένα 
αντικείμενο, κοκ. Με το που μπαίνει μέσα στο σύστημα και φυσικά, με το που 
αυτή η πληροφορία βγαίνει στο διαδίκτυο, γίνεται τελική κατά κάποιο τρόπο. 
Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να περάσεις την έννοια του «περίπου», «νομίζω ότι 
είναι 3ος αιώνας». Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρουν οι συνάδελφοι, για 
να ξέρουν και πώς θα χειριστούν το υλικό αυτό.

Τέλος, η ανάγκη και η υποχρέωση της συντήρησης και της μακροχρόνιας 
διατήρησης του ψηφιακού υλικού, συνεπάγεται τη δημιουργία μηχανισμών πα-
ρακολούθησης της εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και προτύπων, και τη διαρκή 
αναπροσαρμογή της στρατηγικής των δράσεων που θα διασφαλίζουν στο διη-
νεκές τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα του ψηφιοποιημένου πολιτιστικού 
αποθέματος. Άρα, δική μας δουλειά είναι να παρακολουθήσουμε αυτές τις εξε-
λίξεις, αλλά και να τις παρουσιάσουμε στους συναδέλφους, και να τους εξηγή-
σουμε και τα υπέρ και τα κατά. Διότι καμία λύση δεν είναι ξεκάθαρα καλή, δεν 
είναι χωρίς προβλήματα ή χωρίς κινδύνους. Προσπαθούμε, δηλαδή, πολύ απλά 
να εξηγήσουμε ακόμη και το τι σημαίνει ένα αποθετήριο το οποίο παρέχει υπη-
ρεσίες Νέφους, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Που κάθεται; Τι επιπτώσεις μπορεί 
να έχει για μία δημόσια πληροφορία, πώς φυλάσσεται, τι ασφάλεια έχει κοκ. 
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Πολιτιστικοί Οργανισμοί και 
Πολιτιστικός Τουρισμός

Μανόλης Ψαρρός,
Διευθύνων Σύμβουλος, Toposophy

 Η θεματική ενότητα αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτημα. Πρόκειται 
για το «γιοφύρι της Άρτας» του τουριστικού τομέα, τον πολιτιστικό τουρισμό. 
Για αυτόν τον τομέα, έχουν γραφτεί πάρα πολλά κι έχουν γίνει λιγότερα. Θα 
ξεκινήσω με ένα κλισέ: ο πολιτισμός και ο τουρισμός λέγεται ότι είναι συγκοι-
νωνούντα δοχεία. Το κλισέ αυτό χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά και σε πολι-
τικές ομιλίες. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι δεν είναι επαρκώς συνομιλούντα. Και 
δεν είναι επαρκώς συνομιλούντες τομείς για πολλούς από τους λόγους που 
παρουσιάστηκαν πριν, ιδιαίτερα πρακτικούς και τεχνικής φύσεως, αλλά και για 
πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν επί της ουσίας με κάποιες εγγενείς, κοι-
νές αδυναμίες των δύο αυτών τομέων.

Το μεν οικοσύστημα του πολιτισμού, παραδοσιακά, δεν αντιλαμβάνεται 
επαρκώς την αλυσίδα διανομής του τουριστικού προϊόντος, ούτως ώστε να 
κάνει καλή ενσωμάτωση, ο δε τουριστικός τομέας δεν αντιλαμβάνεται τις ευ-
αισθησίες που έχουν να κάνουν με την πολιτιστική διαχείριση, ειδικότερα το 
παραδοσιακό κομμάτι αυτού. Και, εκ των πραγμάτων δεν το ενσωματώνει στο 
σχεδιασμό του και στον τρόπο προώθησής του. 

Επίσης υπάρχει και μία πολιτισμική διαφορά, που έχει να κάνει με το κατά 
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πόσο μπορείς να εμπορευματοποιήσεις, εξευγενισμένα, τους πολιτισμικούς 
σου πόρους ή όχι και με ποιους τρόπους. Και αυτό δεν είναι ελληνικό μόνο 
φαινόμενο. Αυτή τη διάσταση την έχουμε δει πολλές φορές. Η αλήθεια εί-
ναι, ότι τα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζουν πολύ με τις καινούργιες πρακτι-
κές. Η τεχνολογία δημιουργεί shortcuts (σ.σ. σύντομους δρόμους) και βοηθά 
προς αυτή την κατεύθυνση. Η παραγωγή περιεχομένου μέσα από τα Creative 
Industries (σ.σ. Δημιουργικές Βιομηχανίες), βοηθά επίσης προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Βλέπουμε ότι κάποιες εφαρμογές μέσα από το χώρο του πολιτι-
σμού, θα τις ζήλευε και ο πιο ταλαντούχος Destination Marketer, γεγονός που 
είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. 

Θα ξεκινήσω με την Anna Eavis, από το English Heritage1, που είναι και η 
guest keynote (σ.σ. κεντρική ομιλήτρια). Το English Heritage είναι ένας φορέας 
που είναι benchmark (σ.σ. σημείο αναφοράς) σε παγκόσμιο επίπεδο, ίσως ένας 
από τους ελάχιστους που διαχρονικά κατάφερε να συνδυάσει αυτούς τους το-
μείς τους οποίους εμείς βρίσκουμε δυσκολότερους. Εννοώ δηλαδή, τη δυνατό-
τητα του maintenance, του conservation (σ.σ. συντήρησης) των αρχαιολογικών 
μνημείων και ταυτόχρονα, τη συγκέντρωση επαρκών πόρων για την ανάδειξή 
τους και τη σύνδεσή τους με τον τουριστικό τομέα.

Πριν από αρκετά χρόνια, όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου, (σ.σ. το English 
Heritage) ήταν ένας από τους φορείς που ήθελα να εργαστώ, κι ευτυχώς με 
κέρδισε ο τουρισμός. Νομίζω ότι η εμπειρία που θα παρουσιάσει η Anna (σ.σ. 
Eavis), τόσο σε επίπεδο δομικής λειτουργίας όσο και εξελίξεων που διέπουν 
τώρα το English Heritage, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και μπορεί να έχει πολλά 
σημεία εφαρμογής και για την ελληνική πραγματικότητα.

Θα συνεχίσω με τον κύριο Μπένο, για τον οποίο οι συστάσεις είναι περιττές. 
Ειδικά στον χώρο του πολιτισμού, η παρουσία και λειτουργία του είναι περισσό-
τερο από απλώς γνωστές. Θα ήθελα να εστιάσω στο γεγονός, ότι τα έργα με τα 
οποία έχει συνδυαστεί η εμπειρία, τα landmarks (σ.σ. ορόσημα), τα trademarks 
(τα σήματα κατατεθέντα) του κυρίου Μπένου, στην ουσία αγγίζουν τομείς taboo 
της ελληνικής πραγματικότητας. Αναφέρομαι στην εποχή της αναδόμησης της 
Καλαμάτας, επί δημαρχίας κυρίου Μπένου και το γεγονός ότι κατάφερε να το 
επιτύχει, και να βραβευθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έδωσε ακόμα τη δυνατό-
τητα δημιουργίας μίας δομής υπηρεσιών για τον πολίτη, που έκανε σε όλους 
κατανοητό ότι το Δημόσιο μπορεί να παράξει ποιοτική υπηρεσία για τους πο-
λίτες, σε αντίθεση με τα στερεότυπα. Κατά τα τελευταία χρόνια, μέσα από τη 

1 http://www.english-heritage.org.uk/

http://www.english-heritage.org.uk/
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δραστηριότητά του στο «Διάζωμα», και μέσα από αυτήν την κίνηση πολιτών, 
κατέδειξε ότι η δημόσια διαβούλευση δεν είναι απλώς τεχνικός όρος και τυπική 
διαδικασία, αλλά μπορεί να είναι παραγωγική, μπορεί να φέρει ιδέες και ότι η 
συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να φέρει αποτελέσματα. 

Το «Διάζωμα», λοιπόν, μέσα από τη λειτουργία του, αρχίζει να δίνει τη δυ-
νατότητα να πιστεύουμε ότι κάποια από τα concepts (σ.σ. ιδέες) που το English 
Heritage και άλλοι φορείς του εξωτερικού εφαρμόζουν επιτυχημένα, είναι εφι-
κτά και στην Ελλάδα. 

Και κλείνω με την Αγγελική Βαρελά, διευθύντρια Διαφήμισης και Προβολής 
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Με την Άντζελα (σ.σ. Αγγελική Βαρελά) 
είχα την τύχη να συνεργαστώ κατά καιρούς, στο παρελθόν. Και χαίρομαι που 
μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι είναι υπόδειγμα στελέχους και παράγοντας 
σταθερότητας καθώς και εγγυήτρια δύναμη στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρι-
σμού, σε πολύ δύσκολη περίοδο, που είχε να διαχειριστεί πολύ χαμηλά κονδύ-
λια, με αρκετά μεγάλη δυσφήμιση από αρκετά ξένα μέσα λόγω της οικονομικής 
κατάστασης, με πολύ θετικά αποτελέσματα, καταφέρνοντας να ενσωματώσει 
τους σύγχρονους τρόπους προώθησης του τουριστικού προϊόντος μέσα από τα 
κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, με την ομάδα της, επιτυχώς. 

Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για τις προκλήσεις, τις ανεπάρκειες, είτε εί-
ναι παθογένειες είτε προβλήματα, που όλοι γνωρίζουμε σε βάθος. Έρχονται, 
όμως, και κάποιοι νέοι παράγοντες σε επίπεδο διεθνούς περιβάλλοντος, που 
καθιστούν αυτές τις προκλήσεις ακόμη μεγαλύτερες. Αυτές, κατά κύριο λόγο, 
προέρχονται από την έκρηξη της τεχνολογίας και πώς αυτή πλέον αναδιαμορ-
φώνει το σύνολο της τουριστικής εμπειρίας. Αφενός γιατί αγγίζει όλα τα στάδια 
του visitor journey (σ.σ. ταξιδιού του επισκέπτη), από το κομμάτι που εμπνέεσαι 
και ψάχνεις τον προορισμό, στο κομμάτι που κάνεις την έρευνα και την τελική 
κράτηση, στην εμπειρία αυτή καθεαυτή, που είναι και το κομμάτι στο οποίο και 
ο πολιτιστικός τομέας έχει πολύ ενεργό ρόλο να διαδραματίσει. 

Αλλά και το post-event stage, που βρίσκεται ουσιαστικά εκεί που διαμοιρα-
ζόμαστε τις εμπειρίες μας και δημιουργούμε προσδοκίες στο υπόλοιπο κοινό 
να ξαναέρθει στον προορισμό μας ή να έρθει πρώτη φορά, βάσει της δικής 
μας εμπειρίας. Είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι η τεχνολογία μας 
επαναπροσδιορίζει, από χρήστες ξανά σε visitors (σ.σ. επισκέπτες)! Οι πρώτες 
εφαρμογές της τεχνολογίας στην ουσία ήταν disruptive, just to be disruptive. 
Ήταν σε ανώριμο στάδιο, οπότε απαιτούν από τον επισκέπτη σε πολύ μεγάλο 
βαθμό να είναι διαρκώς logged-in (σ.σ. συνδεδεμένος) κάπου και να ακολουθεί 
μια διαδικασία η οποία του προβάλλει τη συνολική εμπειρία. 
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Σταδιακά βλέπουμε, ότι αυτό το integration (σ.σ. ενσωμάτωση) ξεπερνιέται: 
πλέον, σιγά-σιγά οι τεχνολογικές εφαρμογές δίνουν τη δυνατότητα ενσωμάτω-
σης των πέντε αισθήσεων στην εμπειρία και στον επισκέπτη να «καταναλώνει» 
το τουριστικό προϊόν, χωρίς να χρειάζεται να κάνει disrupt το σύνολο της εμπει-
ρίας του. 

Αυτά, όσον αφορά την τεχνολογία. Υπάρχουν κι άλλες προκλήσεις που έρ-
χονται από την τεχνολογία του διαμοιρασμού, το sharing economy (σ.σ. οικο-
νομία διαμοιρασμού), μέρος του οποίου είναι και το Crowdsourcing (σ.σ. πλη-
θοπορισμός) που αναφέρθηκε πριν. Πρόσφατα στο Μαυροβούνιο διεξήχθη η 
ετήσια συνέλευση της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων, όπου εκεί αναδείχθη-
κε ότι αυτό το φαινόμενο αναδιαρθρώνει πλήρως το (σ.σ. σύστημα διανομής 
τουρισμού) tourism distribution system και τον τρόπο που λειτουργεί ο τουρι-
σμός, βλέποντας και την ανησυχία και το ενδεχόμενο παράπλευρων απωλειών 
(“collateral damage”) ειδικά στη μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά βλέποντας και 
τις τεράστιες ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από αυτό. Για παράδειγμα 
οι πολλές προκλήσεις με τα γεω-δημογραφικά δεδομένα και τον τρόπο που 
συμπεριφέρονται και λειτουργούν όσοι ανήκουν στο ηλικιακό γκρουπ από 18 
έως 34: το ηλικιακό γκρουπ που θέλει να επανασυνδεθεί με την τοπική κοι-
νωνία, το ηλικιακό γκρουπ που δεν θέλει τον οργανωμένο τουρισμό, όπως τον 
γνωρίζαμε πριν, και το οποίο, το 2030 θα ξεπεράσει τους baby boomers (σ.σ. 
τη μεταπολεμική γενιά) κατά 22 εκατομμύρια, και το 2025 θα αποτελεί το 50% 
της διεθνούς τουριστικής αγοράς. 

Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μιλάμε επί της ουσίας για το μέλλον· μιλάμε για 
το παρόν. Και όλα τα πλάνα και σχέδια της τουριστικής ανάπτυξης, προβολής 
και συνδιαχείρισης του πολιτισμικού προϊόντος, οφείλουν αυτό να το λαμβάνουν 
υπόψη τους. Άλλος βασικός παράγοντας έχει να κάνει με την απαιτητή, πλέον, 
ανάγκη για integrated tourism planning, management & marketing (σ.σ. ενιαίο 
σχέδιο ανάπτυξης, διαχείρισης και προβολής του τουριστικού προϊόντος), δια-
δικασίες οι οποίες, ακόμη και στο εξωτερικό, ήταν διακριτές για πολλά χρόνια, 
και έφεραν πάρα πολλά προβλήματα, και σε επίπεδο διαχείρισης και φέρουσας 
ικανότητας, χωρίς να συμφέρει κανέναν από τους δύο τομείς. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με αυτό που συμβαίνει όταν ξεκινά το peak 
season (σ.σ. η περίδος αιχμής) στην Αθήνα, με τη διαχείριση των τουριστικών 
ωρών γύρω από τον Βράχο της Ακρόπολης και επί της Ακροπόλεως. Ειδικότερα, 
όταν έχουμε τις μεγάλες ροές των κρουαζιερόπλοιων, 20.000 με 25.000 άτομα 
βρίσκονται την ίδια ώρα στην περιοχή του Βράχου. Οι συνέπειες ως προς τη διά-
δοση του μνημείου και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι γνωστά. 
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Αυτό που γίνεται αντιληπτό, όλα αυτά τα χρόνια από τον τουριστικό τομέα, 
είναι ότι επί της ουσίας εμπορευματοποιείται η τουριστική εμπειρία. Δεν βιώ-
νουν ένα παγκοσμίου βεληνεκούς μνημείο, με τον τρόπο που θα ήθελαν (γίνεται 
ταχέως, γρήγορα, σε όρους πακέτου και κατεβαίνουν γρήγορα) και το ακόμη 
χειρότερο είναι ότι, επειδή πρέπει να επιστρέψουν γρήγορα στις βάσεις τους, 
δεν δαπανούν λεφτά στην πόλη. Άρα, αντιλαμβάνεστε, ότι η ανάγκη ενός ενι-
αίου σχεδίου ανάπτυξης, διαχείρισης και προβολής του τουριστικού προϊόντος, 
ωφελεί σε όλα τα επίπεδα. Και στο επίπεδο του maintenance & conservation 
(σ.σ. συντήρησης), και στο επίπεδο του να παράγεται μεγαλύτερη δαπάνη μέσα 
στην πόλη· να έρχονται λεφτά στην τοπική οικονομία. 

Ήδη βλέπουμε πολλές εξελίξεις σ’αυτό το επίπεδο, στο εξωτερικό. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το Visit London2, προσφάτως έγινε merged (σ.σ. ενσωματώ-
θηκε) από το London Development Agency3. Άρα, οι αναπτυξιακοί φορείς στο 
παγκόσμιο επίπεδο έρχονται -ειδικά στις πόλεις που είναι δύσκολοι, ως προς 
τη διαχείριση τους, προορισμοί-, συνεργάζονται πλέον και ενσωματώνονται και 
συγχωνεύονται με τους προωθητικούς φορείς. Ούτως ώστε, ο marketeer και ο 
άνθρωπος της αγοράς, να ξέρει και τι είναι εφικτό να γίνει σε επίπεδο φέρου-
σας ικανότητας.

2 http://www.visitlondon.com/#tbLE7oqOllVfw4yS.9
3 https://en.wikipedia.org/wiki/London_Development_Agency

http://www.visitlondon.com/#tbLE7oqOllVfw4yS.9
https://en.wikipedia.org/wiki/London_Development_Agency
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“Bringing History to Life: 
 The New English Heritage Trust” 

Anna Eavis
Διευθύντρια Επιμελητών, English Heritage

Good afternoon everybody and apologies that I’m not speaking to you in 
Greek; I’ll make more sense in English. And thank you very much for inviting me 
to come back to Athens. I came for the first time in the autumn and I really loved 
it. So it’s great to be back. Thank you very much. I am going to talk to you about 
the organization that I work for, which is called “The English Heritage” and I’ m 
going to tell you about the job that we are doing and about important changes in 
the way that we are working. “English Heritage” is the name of the organization 
that cares for monument, like Stonehenge, but a lot more. 

We are responsible for about 420 historic sites. These sites were taken into 
state control over a period of about 100 years. Thus, just over 100 years ago, the 
government decided that in order for these very significant sites to be protected, 
they would take them into control and, from then on, these sites had to be 
preserved, conserved, and made accessible to the public. 

And just a few words about what that look like, what are those 420 sites made 
up of: they are very wide-ranging, in date and in type. We have a lot of ruins, 
so we look after a lot of prehistoric site stone circles, barrows, commemorative 
structures, Roman sites, other kinds of prehistoric forts, medieval abbeys, and 
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a few, historic houses. However, the majority of our sites are sites do not have 
any roofs, something important for the English weather. It is important, because 
it means we are dependent on the weather very largely and I will come back to 
that a bit. 

We also look after half a million historic artifacts; prehistoric flint axe or a 
Rembrandt painting. Those are very wide-ranging artifacts, but there are artifacts 
that are associated with the properties, these historic sites that we look after. 
Therefore, we are a little bit like a huge outdoor museum with a very big, substantial 
collection of objects to think of as well. Of historic sites, we charge an entrance 
fee for access to about 170; the remaining 250 sites are free, because it is not 
worth it. Hence, anybody can go and visit those. 

We have a range of sites, like a Bronze Age, a hill fort making castle. It is a 
submission free site, although it is a really significant site; it is the largest of its 
type in Europe, it has the size of 50 football pitches and a lot of visitors are going 
to it. However, we cannot possibly try and put a fence around it and charge 
access; that is why it is free. Hadrian’s Wall: we look after a large part of this 
Roman site, in the north of England, separating, as then, England from Scotland. 

This is an example of one of the medieval abbeys we look after. We have 
many medieval castles, mostly roofed, but very interesting. Goodrich Castle has 
a very important history from the 13th century. It is one of our smaller sites, but 
nevertheless we have a lot of visitors to it every year. Finally, just another example: 
it is a small number of historic houses that we look after. It is in Kent, just on 
the edges of London and it is the house where Charles Darwin lived. It is a very 
family, homely house. He loved his children, he did experiments in the garden, 
he had a special path he walked every day to think his great thoughts and we 
look after this house. Therefore it is an example of somewhere, which has a very 
close connection, with a very important historical figure. The house itself is not 
a very great house, you know. It is just a typical Victorian villa, but it is important 
because of who lived there and what he contributed to society. Thus that was an 
example of the range we have.

From the 1st of April), is that the status of “English Heritage” has changed. 
We used to be a government agency. As I was saying, the government took all 
these sites into its control and for 100 years the government directly managed 
those sites. The government funded the conservation and the preservation to the 
public, and that has continued until this year, but that, now has changed.

Currently we are functioning as an independent charity. What has happened 
is, that the government still owns the sites, but a license has been given to “English 
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Heritage” to operate those sites for eight years. And within eight years, we have 
to become self-funding. Thus, during that time we will receive decreasing funding 
from the government, but we will still be expected to be generating more income 
in order to become self-reliant by 2023. 

 A very important part of these arrangements is that we have been given a 
one-off grant of 80 million pounds to start up. Now, of that 80 million, we have to 
spend 52 million pounds on addressing the worst of our conservation defects. 
Over the last 10 years we have been cut effectively by 50% from the government. 
We have seen a steady decline in our funding. This means that we have not 
been able to maintain these historic properties in the right way. Thus, we have 
accumulated a large deficit on the conservation sites and we have at least 50 
million pounds worth of a conservation maintenance that we need to do. A lot 
of it is masonry repair, re-roofing, leading and these sort of things. But we need 
to do it, because a large proportion of our properties are now in not a very good 
state at all. 

Hence, this opportunity for us, to become a charity, which is exciting, but also 
risky, has become better by the fact that we are getting this money which we 
would not otherwise have received to address the worst of those conservation 
needs. We will therefore have to spend that money over the next eight exclusively 
and only on sorting out the conservation repairs - it is a prudent plan. We are not 
being too ambitious. 

What we need to do is: increase our annual visitors to 6.4 million, our 
membership to 1.2 million (just about 800,000 per year), our total earned income 
per year needs to get up to 105 million and we need to raise from other sources 
9 million pounds to help us invest in the project that we will need to do, to help 
generate more visitors, engage and retain more members. These are the headline 
figures and as you see and a very important part of our plan depends on us 
engaging and retaining a lot more members. 

Until now, we have not really done any off-site membership acquisition. We 
have tended to encourage visitors to turn into members. So there is a lot more 
we can do, in terms of selling memberships away from our sites and using digital 
possibilities far more, to do that. Thus a large chunk of that increase, is predicated 
on us, achieving what we need to do, in terms of off-site acquisition. The other 
point is about fundraising.

We need to raise, 9 million pounds, per year from other sources. Since one of 
our work programs alongside our conservation repairs is to constantly invest in, 
refresh, and improve the presentation and facilities of our sites. If we do not do 
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that, we will just loose visitors. We need to match what the government has given 
us, in order to invest, as we need to invest. Now, up to this point, we have been 
very successful in raising money from trusts, and foundations, and particularly 
from the “Heritage Lottery Fund” in the UK, which is about the only thing in the 
UK which is very wealthy, because, economic climate got worse and people buy 
more and more lottery tickets. We have this situation, where “Heritage Lottery 
Fund” has lots of money to give away. Moreover, we are good at getting money 
from the Lottery Fund, whereas we are less experienced at getting money from 
major donors and from corporate sponsors. For this reason, we will have to build 
on those things.

Those are the challenges for us in the next few years. Therefore the building 
blocks for us are: increasing visitors’ membership, increasing our income and 
investing. We need to have already spent 280 million and we need to spend part 
of it on conservation, part of it on improving the presentation of our smaller sites 
and our free sites and part of it on what we call “The Capital Program”, which 
is where we invest in sites to make them better; by increasing fundraising and 
of course by cutting Costs. I mentioned that part of the reason because we get 
this money to address conservation deficit. The other important thing to say is 
the timing. We are dealing with this at a moment where we have established a 
good record, in terms of improving in all those areas and we are going to need to 
improve more. Our visitor’s figures for the last 10 years have been steadily rising. 
Therefore, we are not starting from nowhere. We have established ourselves as 
an organization which can improve what we are doing and interest more people 
in our sites. This is a good place to start. Regarding financial figures, the earned 
income is rising and last year was the best year we have ever had. We are hoping 
we have nοt peaked too early, but we are just only in a very good place. 

 I would like to finish, by taking you through three case studies which 
demonstrate how we have accomplished this. While it is still true to say that it is 
really important, to get the marketing, the retails and the infrastructure right as 
well as a visitor welcome. But all of this (saying) goes without admitting that all has 
to happen. However, at “English Heritage” we currently have a very strong team, 
who will improve all of the aforementioned. Then again, as has been already said, 
if you don’t have the content right, the whole thing is pointless. It all depends on 
what is it all about, why is this stuff important, is anybody interested how can we 
make people really understand, enjoy, take to their hearts what these places are 
about! And if we don’t do that, we fail. 

I am going to talk about Dover Castle, Kenilworth Castle and Garden and 
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finally about Stonehenge. I think that these three sites give you a sense of how 
we work. The crucial thing when we are improving on the presentation at the 
properties is that everything we do is rooted in good scholarship. And that we are 
not making it up. Anybody can do that, for example: we could hire a Dover Castle 
film company and give you a fantastic experience, but it would not be based on 
historical truth. And it would not be authentic. And that is really important. 

I will start from Dover, perhaps our biggest castle. Dover has been in constant 
occupation since it was built that is over 1,000 years and for almost all of that 
time it had a very important strategic-military function. Hence, there is a huge 
period of continuity, in terms of its purpose. The 12th century keep is roofed. If 
you visited Dover 10 years ago, you would have walked through lots of empty, 
vast, echoing stone ruins. And if you are an expert on castles, you would think it 
was wonderful. But if you are not an expert, you would think that it was maybe 
exciting at the beginning, but you would not understand the functionality of each 
room. This is what we have tried to bring to life.

For this purpose we realized a big research project. Since we had no 
evidence for what was happening at Dover Castle in 1120, in terms of the fixtures 
and the fittings we did a lot of research with a lot of experts, pulling together 
what is known about wall coverings, furniture, wall paintings and so on. We did 
something completely reversible: we have dressed the interior of Dover Castle 
as at a moment at 1120. On special days such as weekends and in the holidays 
these spaces have costumed actors in them and visitors have to take part in a 
day in the life of Henry II.

Some people hate it. I don’t either really like that sort of thing myself. I like 
going to a site where everything is nice and quiet. But, lots and lots of people, 
especially families, love it! If you are somebody who just wants to go and have a 
quiet time looking at the architecture you can do that on other days. It has been 
hugely successful and our visitors’ figures today have really gone up, as have the 
associated income of membership. 

It is of very high quality and it was expensive to do, the objects are all beautifully 
made, and you can tell if you go there, it does feel very high quality indeed. It was 
very expensive (σ.σ. to realize) and it is expensive to maintain. That is why we 
cannot afford to do this in many places. The principal of the approach though is 
good.

I will carry on with Kenilworth Castle: this is in the middle of England and in 
the Middle Ages it was a hugely important castle and very influential. In the 16th 
century it became the property of the Earl of Leicester, who was a courtier in 
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Elizabeth I court, and he wanted nothing more than to marry Elizabeth I. He tried 
for years to get her to marry her, but she was a very clever lady, and she never 
said “yes”. He used to invite her to Kenilworth, to entertain her. When she went to 
Kenilworth, she stayed for 15 days, but during that time and for that visit he built 
for her a huge five store apartment - apartment-with great rooms and a dancing 
hall and he created also for her a garden. And it was only the garden that she 
was allowed to go into. 

We are not going to repair the castle. In front of the castle there is a garden that 
we have recreated. As already mentioned Elizabeth I was the only person allowed 
to go into the garden; we have no pictures of the garden which was destroyed 
by about 1600, but a naughty courtier went into the garden one evening. He was 
not supposed to be there, but he snuck in and he wrote a letter to a friend saying 
“I saw the garden, I saw the garden! And it had in it a wonderful fountain and it 
had in it birds…”, and he described the garden. 

This is brilliant. What we did, was that we took the letter and we showed it to 
lots of experts; experts in timber framing in gardening at fountains. We got them 
to work together to recreate this garden, and it’s fantastic, it’s beautiful and it has 
a very special feel about it. And of course, because it is garden, it changes every 
season, so people want to come back and see it again and again. There is a 
fountain into the aviary, so we keep birds in that aviary. 

Finally I will show you Stonehenge. I don’t know how many of you have visited, 
but almost everybody knows what this is. If you have visited in the last 10 years, 
you will know that the visitor facilities were very poor, very cramped. We get over 
a million visitors a year and it was not a nice experience at all. Also, it meant that 
the catering, the café, and the shop, they were too small, they were not nice, and 
they were not actually making enough money from the high number of visitors 
that we have. 

Hence, it is a big project that it is taking a long time and has recently completed 
improving visitor facilities at Stonehenge. And this involves building a new visitor 
center away from the stones and trying to do more to make the monument 
understandable to the public. Stonehenge is a place that has a lot of mystery 
around it, a lot of theories about what it was for, all kinds of “strange” people 
think it belongs to them, and there are a lot of Druids and Pagans who believe it’s 
theirs. And so every twice a year, at the solstice and the winter solstice, we have 
a ceremony where the druids can come and use it free of charge. But actually 
we still don’t really know what it was for and we don’t know or we didn’t know 
anything about the people who made it, who used it. So it has an iconic status, 
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but one that is removed from real people and real stone-age people. So we 
wanted to try and address that. 

The other thing is that, because of the large number of people who come 
every year- we cannot let everybody go inside the circle. Everybody wants to 
go inside the circle and we just can’t let them do that, because the whole thing 
would fall apart. 

Therefore, most visitors only see the circle from the outside. The visitor can go 
on a special tour, early in the morning or in the evening, but you have to pay more 
to go inside. On the other hand we have to keep the numbers down. This, part of 
what we wanted to do, was to talk about the people who had built Stonehenge 
and how they used it and also try and do something about the fact that people 
can’t get inside it. 

There is the new Visitor Center and it is about a mile away from the stones. It 
is a very subtle building; it is not a great big statement. It sits lightly in landscape 
and also, it gives us the room to have a large shop, a large café and a large 
exhibition center. For the visitors, we created a 3D, a 360 image of Stonehenge, 
which is an animation which takes about 4 minutes. The visitor cab go in, and 
see the history of the stones happening before his eyes, while sitting inside; it is 
very atmospheric and at least it gives people a sense of the way that the stone 
circle worked when it was complete. Then again we have combined that with 
the traditional museum, which has objects on display. The museum itself also 
includes little bits of film, a big wall (audio-visual projection) etc. However, But at 
the heart of the museum, all objects displayed really beautifully and tell a story and 
its story, that the objects tell, is about the people who create new Stonehenge. 

This story it’s quite an interesting one, Stonehenge, because the objects 
themselves on the whole are not great! They are not stunning things, you know, 
they are not golden objects; But they do tell us a story. It was therefore important 
to us to display them beautifully and to let them speak. 

Then again comes what I think is the most exciting aspect of the way we have 
interpreted Stonehenge, because what people are mostly interested today in, are 
things that relate to them. And that (σ.σ. element) was missing from Stonehenge. 
What we discovered was that nearby, there was an excavation of a village, a 
settlement, where the people who built Stonehenge most probably lived. And, 
what we did was, we worked with the archaeologists and volunteers to do some 
experimental archaeology. We then took the footings of the houses, the Neolithic 
houses, and we worked with volunteers over summer to experiment on how you 
could use that information to create a house, using the kind of materials that 
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would have been available. 
We tried lots of different things. We did a trial: the season before the Visitor 

Center opened, at another site, where we could experiment with what we worked 
(all done by volunteers but lead by experts!), and then when we were happy 
that we had a good result we built five Neolithic houses at Stonehenge. They 
are run by volunteers, they are maintained by volunteers, and there is a lot of 
maintenance because they are made of, bits of hay and mud. But they are very 
popular and we have created the interior too. So that people can go in. All of 
the things are based on the structures, are based on the archaeological footings 
(including the bed and the shelving for putting the utensils). And then, again, all 
of the objects are based on real objects. 

Now that gives you is a very evocative, atmospheric setting, in which to 
learn about the people of the past. There is also an Educational Program at 
Stonehenge, where school groups enter this house; there is a capacity of 20 
children sitting around, and then there is an object lead session, in which children 
are given Neolithic objects (and then they learn about how these objects are 
used. But also, they are learning that, sitting on the ground in a building, which 
has a smell of wood smoke and has the feel of the past! This program is very 
successful. 

 Therefore, the challenge for us is, to find out how we can replicate these 
sorts of ideas at the other 419 sites that we own. Hence, that is the challenge for 
me and my team over the next eight years. 

To sum up, the values that we have at the “English Heritage” are striving to 
live up to in everything that we do. Moreover, I hope that you can see from the 
examples that I have shown you, that authenticity, imagination, fun, quality, but all 
the while being responsible for maintaining the significance and specialness of all 
the buildings we are looking after, is really what we are trying to do. 

Thank you very much.
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Πολιτιστικοί Οργανισμοί και 
Πολιτιστικός Τουρισμός - Η αξία και 
η μαγεία των συνεργειών

Σταύρος Μπένος,
Πρόεδρος, Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ

Θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν ώστε να πραγματοποιηθεί 
αυτή η εξαιρετική δουλειά (σ.σ. του συνεδρίου PS Value Talks). Για μένα δε η 
ομοιότητα αυτής της ωραίας δράσης με το αξιακό φορτίο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 
απετέλεσε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. 

Κώστα (σ.σ. Κωνσταντινίδη) συγχαρητήρια σε σένα και στους συνεργάτες 
σου. Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνεις, η PostScriptum, ένα ιδιωτικό γραφείο 
με όνειρο, με πάθος και με ψυχή να οργανώνει σήμερα αυτή την τόσο ενδιαφέ-
ρουσα δράση.

Θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας τα πιο απόκρυφα και βιωματικά πράγματα 
που συμβαίνουν στο ΔΙΑΖΩΜΑ καθώς και τα όνειρά μας για το μέλλον. Ας τα 
ξεδιπλώσουμε μαζί και ας μιλήσουμε για την αξία και τη μαγεία των συνεργειών, 
κάτι που λείπει απελπιστικά από τη χώρα μας. 

Μέσα από τα 30 χρόνια της διαδρομής μου στον δημόσιο χώρο έχω διαπι-
στώσει ότι όχι μόνο δεν συνεργάζονται οι δομές οι κρατικές και οι αυτοδιοικητι-
κές μεταξύ τους, αλλά δεν συνεργάζονται δυστυχώς ούτε με την κοινωνία των 
πολιτών και την επιχειρηματικότητα. Στον πυρήνα λοιπόν του Σωματείου, στο 
DNA του βρίσκεται η «ανάπτυξη συνεργειών». 
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Το ΔΙΑΖΩΜΑ αποτελεί μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία που περιλαμβάνει 
τους πάντες: αρχαιολόγους, αναστηλωτές, συντηρητές, καλλιτέχνες, διανο-
ούμενους, πόλεις, περιφέρειες, κινήσεις πολιτών, απλούς πολίτες και τελευ-
ταία έχει υποδεχθεί με μεγάλη χαρά την επιχειρηματικότητα και τους επιχει-
ρηματίες.

Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω πως το ΔΙΑΖΩΜΑ λειτουργεί σε ένα 
περιβάλλον απόλυτης συνέργειας με το κράτος. O κρατισμός στη μεταπολι-
τευτική περίοδο είχε μια δραματική επίπτωση και στα κινήματα πολιτών, τα 
εξουθένωσε κυριολεκτικά. 

Οι θεωρητικοί αυτό το ονομάζουν «φαινόμενο του εκκρεμούς», δηλαδή τα 
κινήματα πολιτών κατευθύνονταν στις δύο άκρες του φάσματος: είτε ήταν κρα-
τικοδίαιτα - κυρίως τα κοινωνικά – όπου αναπτύσσονταν οι περίεργες σχέσεις 
διαπλοκής είτε όδευαν στο άλλο άκρο του φάσματος, δηλαδή στην αμφισβήτη-
ση και στον ακτιβισμό, όπως κυρίως τα περιβαλλοντικά κινήματα.

Στο ΔΙΑΖΩΜΑ από την αρχή καταστήσαμε σαφές ότι είμαστε εδώ για την 
πατρίδα μας, για το κράτος μας. Θέλουμε να συμβάλουμε για να βελτιώσουμε 
ποσοτικά και ποιοτικά τις επιδόσεις των επίσημων δομών του κράτους. 

Όλες οι οικονομικές και διοικητικές πράξεις του Σωματείου μας είναι στο 
διαδίκτυο, η διαφάνεια είναι απόλυτη. Ακόμα και τα πρακτικά των Διοικητικών 
μας Συμβουλίων είναι στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει τίποτα που να γίνεται στο Σω-
ματείο και να μην είναι στο φως. 

Όλοι οι πόροι του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και αυτό ήταν μια στρατηγική απόφαση 
που πήραμε, προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Tο ΔΙΑΖΩΜΑ δεν έχει καμία 
σχέση με κρατικά χρήματα και δεν έχει εμπλοκή και στα προγράμματα της 
Ευρώπης, στο ΕΣΠΑ δηλαδή, στις αλλεπάλληλες προγραμματικές περιόδους.

Πάντα πίστευα, ότι οι μεγάλες αλλαγές είναι άυλες. Δεν είναι τα χρήματα 
που φέρνουν τις αλλαγές, είναι οι νοοτροπίες που πρέπει να αλλάξουν για να 
έχουμε αλλαγές.

Συνεπώς, από την αρχή στο ΔΙΑΖΩΜΑ αποφασίσαμε ότι θα διαχειριστούμε 
άυλες αξίες και θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε νοοτροπίες. Βεβαίως υπήρ-
χε και μια άλλη σκοπιμότητα: να μην έχουμε καθόλου διαχειριστικές δομές για 
να μη χάσουμε την ψυχή μας, να είμαστε αφοσιωμένοι στον στόχο μας. 

Αυτό το διδάχθηκα από το πιο συγκινητικό και ακραίο περιστατικό της δη-
μόσιας ζωής μου, δηλαδή τους σεισμούς της γενέθλιας πόλης μου της Καλαμά-
τας, όπου εκεί διέπρεψε ο εθελοντισμός και εκεί είδα τη μαγεία των συνεργειών 
για πρώτη φορά.

Τον εθελοντή τον κερδίζεις όχι μόνο όταν είσαι αθώος και κινείσαι σε από-
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λυτη διαφάνεια, αλλά και όταν είσαι και αποτελεσματικός. Δεν θέλαμε δηλαδή 
να είμαστε μια διακήρυξη αγάπης για τα μνημεία, θέλαμε να είμαστε ένα Σωμα-
τείο παραγωγής ουσιαστικού έργου. 

Όταν πριν οκτώ χρόνια το ΔΙΑΖΩΜΑ βγήκε στο φως είχαμε ήδη επεξεργα-
σθεί ένα ρωμαλέο επιχειρησιακό πρόγραμμα, γεγονός που μας επέτρεψε να 
ξεκινήσουμε τη δουλειά από την επόμενη κιόλας ημέρα.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται για την πρόοδο των εργασιών αναρ-
τώνται στην ιστοσελίδα του Σωματείου, ώστε να είναι προσβάσιμες στο ευρύ 
κοινό. Στην ενότητα «Με μια ματιά» μπορεί κάποιος να δει γρήγορα σε πέντε 
διακριτές φάσεις τις εργασίες αποκατάστασης που έχει το κάθε θέατρο. Δη-
λαδή, τις γεωφυσικές έρευνες, τις απαλλοτριώσεις, τις ανασκαφές, τις μελέτες 
αποκατάστασης και τις εργασίες αποκατάστασης. 

Βεβαίως η πρώτη και η δεύτερη φάση δεν είναι απαραίτητες, γιατί την πρώ-
τη τη χρησιμοποιούμε όταν έχουμε μαρτυρίες για τα μνημεία και αυτά είναι 
κάτω από τη γη και οι γεωφυσικές έρευνες βοηθούν τους αρχαιολόγους μας να 
κάνουν την ανασκαφή. Βεβαίως στην Ελλάδα έχουμε το παράδοξο να έχουμε 
ιδιοκτησίες και μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους πολλές φορές. 

Προσέξτε την παρέμβαση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Είναι αυτό που λένε οι τε-
χνοκράτες «ωρίμανση των έργων». Είναι οι κοινωνικές μας συμμαχίες, οι νέες 
πύλες χρηματοδότησης που έχουμε ανοίξει, οι συνεργασίες με μεγάλους χο-
ρηγούς πόλεις, περιφέρειες και κυρίως η ανάπτυξη του crownfunding (σ.σ. 
πληθοπορισμός), οι κουμπαράδες, δηλαδή- ειδικοί λογαριασμοί κάθε θεάτρου 
ξεχωριστά.

Διατάσσουμε έτσι τις δυνάμεις μας, τους εθελοντές μας και τους πόρους, 
προκειμένου να διανύσουμε την απόσταση από τις γεωφυσικές έρευνες μέχρι 
και τις μελέτες που τις επιβλέπει το Υπουργείο Πολιτισμού, τις καταθέτουμε 
στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και άρα το Υπουργείο μπορεί να αντλήσει 
χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη, γιατί τα ευρωπαϊκά προγράμματα δίνουν 
μόνο για την πέμπτη φάση χρήματα, μόνο για τις εργασίες αποκατάστασης. 

Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται η συνέργεια. Ολοκληρώνουμε τις μελέ-
τες μας σε υποτριπλάσιο χρόνο και με υποτριπλάσιο κόστος. Παράδειγμα η με-
λέτη των Δελφών και της Δήλου. Με τους όρους του δημοσίου απαιτούντο τρία 
χρόνια  και 300.000 ευρώ. Εμείς το κάναμε σε εννέα μήνες με 100.000 ευρώ,.

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όλους τους μελετητές με τους 
οποίους συνεργαζόμαστε , αφού για αυτούς η αμοιβή τους αποτελεί μια μορφή 
εθελοντισμού και προσφοράς. 

Χάρη στις συνέργειες που το ΔΙΑΖΩΜΑ επιδιώκει και αναπτύσσει έχουν στη-



 PS Value Talks            Ψηφιακή Αειφορία, Νέες Προοπτικές για Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς 

147

θεί εργοτάξια σε 50 αρχαία θέατρα. Αν σκεφτείτε ότι σε όλη τη μεταπολιτευτική 
περίοδο των 40 χρόνων είχαμε εργασίες σε 15 θέατρα, μπορείτε να αντιληφθείτε 
τί σημαίνει συνέργεια, τί σημαίνει εμπλοκή της κοινωνίας, τί σημαίνει η κοινωνία 
να συνεργάζεται με το κράτος μέσα από έναν υγιή αλλά πολύ προγραμματισμένο 
και στοχευμένο τρόπο. Είμαστε κοντά στο τέλος όλων των μελετών και περίπου 
τα μισά μνημεία βρίσκονται στη διαδικασία της αποκατάστασης. 

Όμως, αρκούσε αυτό; Αρκούσε η παραγωγή των μελετών; Αυτό είναι ένα 
δίλημμα ξέρετε που είχαμε εδώ και δύο-τρία χρόνια. Ο λόγος είναι πως υπήρχε 
μια στροφή στη νοοτροπία των ευρωπαϊκών θεσμών, δηλαδή θα έπαυαν και 
έχουν παύσει να χρηματοδοτούν από αυτή την προγραμματική περίοδο με-
μονωμένες υποδομές - συγκρατήστε το αυτό σας παρακαλώ - και θέλουν και 
πιέζουν τη χώρα να προτείνει σύνθετα προϊόντα. 

Πέρα από την παθογένεια της έλλειψης συνεργειών, στην πατρίδα μας 
υπάρχει και μια άλλη ακόμα χειρότερη, η οποία είναι αφανής. Θα σας παραξε-
νέψει που θα την αναφέρω, φαντάζομαι οι περισσότεροι δε θα τη γνωρίζετε. 
Το ελληνικό πολιτικό σύστημα και τα στελέχη του τα πολιτικά και τα διοικητικά 
συγχέουν δύο βασικές έννοιες: την έννοια των υποδομών με την έννοια της 
ανάπτυξης.

Οι περισσότεροι πολιτικοί θεωρούν ότι, όταν ολοκληρωθεί μια υποδομή, ένα 
νοσοκομείο, ένα σχολείο, μια γέφυρα, ένας δρόμος, ολοκληρώνεται και η απο-
στολή τους. Η υποδομή όμως είναι - όπως λένε οι μαθηματικοί- η αναγκαία 
αλλά όχι και ικανή συνθήκη για να μπορέσει να έρθει η ανάπτυξη. Πρέπει να την 
προικίσεις με πολλά άλλα εφόδια και πολλές δημόσιες πολιτικές, για να έρθει 
η ανάπτυξη. 

Αυτό έχει ως συνέπεια σε όλες τις δημόσιες πολιτικές, αλλά και στα μνημεία 
μας, να έχουμε χιλιάδες υποδομές, που αν και έχουν γίνει με πολλά χρήματα 
τα μνημεία να παραμένουν στην απέραντη μοναξιά τους. Δηλαδή, η βιομηχανία 
του τουρισμού λειτουργεί μόνο με συγκεκριμένα επώνυμα μνημεία που κινούν 
όλο το σύστημα του τουρισμού. 

Συνεπώς εδώ ήταν η μεγάλη επεξεργασία που έκανε το Σωματείο και που 
εγώ αποκαλώ σύγχρονο αβδηριτισμό (όπως οι αβδηρίτες είχαν μια υπέροχη 
κρήνη, χωρίς νερό). Εδώ, δυστυχώς δεν ασχολούνται με τα μνημεία παρότι τα 
περισσότερα από αυτά έχουν αποκατασταθεί και είναι έτοιμα να υποδεχθούν 
το κοινό.

Με μια σημαντική ομάδα εθελοντών και με επεξεργασία που κράτησε τρία 
χρόνια, οργανώσαμε και προτείναμε όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά και στις 
Ευρωπαϊκές Αρχές δύο προγράμματα, τα οποία για πρώτη φορά στη χώρα μας 
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συνδέουν τα μνημεία με την πραγματική ζωή και την πραγματική οικονομία.
Είναι το πιο ακραίο όνειρο όταν κάναμε το ΔΙΑΖΩΜΑ, ξέρετε το όνειρό μας 

είχε δύο πτυχές: η μία πτυχή ήταν να συναντηθούν τα μνημεία με τους πολίτες, 
αυτό που μου αρέσει να λέω «κοινωνικοποίηση των μνημείων». Η δεύτερη πτυ-
χή, η πιο σοβαρή, να συναντηθούν με την αειφορία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την τουριστική οικονομία, την οικονομία της αγοράς.

Η πρόταση πολιτιστικών διαδρομών σε όλη τη χώρα είναι ένα σχέδιο που είναι 
στη διάθεση της Πολιτείας, για το οποίο έχουμε κάνει δημόσια διαβούλευση, το 
έχουμε αναρτήσει στο διαδίκτυο. Οι διαδρομές αναφέρονται σε μεγάλες γεω-
γραφικές ενότητες, είναι δηλαδή η οριζόντια εκδοχή της πολιτιστικής διαχείρισης. 

Από την άλλη πλευρά, τα αρχαιολογικά πάρκα είναι η κατακόρυφη εκδοχή 
της πολιτιστικής διαχείρισης. Εδώ μιλάμε για χώρους με πολύ μεγάλη ένταση, 
που από μόνες τους μπορεί να είναι πολύ ελκυστικές. 

Έχουμε ήδη οργανώσει μία διαδρομή και δύο αρχαιολογικά πάρκα τα οποία 
έχουν προχωρήσει μπροστά κι είναι τα πρώτα έργα της χώρας που έχουν μπει 
στο καινούργιο ΕΣΠΑ. Το καινούριο ΕΣΠΑ δεν έχει αρχίσει ακόμα να δουλεύει, 
αλλά άρεσε τόσο πολύ στους Ευρωπαίους αυτό το πρόγραμμα που έδωσαν 
μεγάλη έμφαση στο να το εντάξουν για να γίνει πιλοτικό, πειραματικό. Όχι μόνο 
για εμάς, αλλά για όλη την Ευρώπη. 

Η διαδρομή της Ηπείρου περιλαμβάνει τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, 
πέντε αρχαιολογικούς χώρους, οκτώ αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης, 
(μεταξύ των οποίων τα αρχαία θέατρα της Νικόπολης, της Δωδώνης, της Κασ-
σώπης, των Γιτάνων) 344 χιλιόμετρα διαδρομής, 2300 χρόνια ιστορίας. Η φιλο-
σοφία αυτού του προγράμματος είναι ότι συνδέονται τα αρχαία θέατρα με όλη 
την επιχειρηματικότητα κι όλη τη ζωντάνια της περιοχής. 

Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφερθώ σε μια από τις βασικές επιταγές που 
θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο τοπικό σύμφωνο ποιότητας. 

Τι είναι το τοπικό σύμφωνο ποιότητας; Είναι προδιαγραφές που ο φορέας 
διαχείρισης της διαδρομής θα μελετήσει, και βάσει των οποίων όποιος επιθυμεί, 
είτε είναι αγρότης είτε ξενοδόχος είτε εστιάτορας είτε συνεταιρισμός είτε μι-
κρομεσαία επιχείρηση, θα πάρει το λογότυπο της διαδρομής και θα γίνει μέλος 
αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Έτσι επιτυγχάνεται η σύνδεση των μνημείων 
με την επιχειρηματικότητα και το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι έτοιμο να αναθέσει την εν 
λόγω μελέτη που θα έχει τελικό αποδέκτη το φορέα διαχείρισης.

Σε γράφημα, το οποίο ετοιμάσθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου, εμ-
φανίζεται στο κέντρο το ΔΙΑΖΩΜΑ και γύρω του είναι ένα πάρκο, υπουργεία, 
περιφέρειες, πανεπιστήμια, τοπικές «κοινωνίες», δηλαδή ο ορισμός της συνέρ-
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γειας. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 40 δράσεις και έχει προϋπολογισμό 37 εκα-

τομμύρια ευρώ. Οι δράσεις αφορούν στο σύνολο των ευρωπαϊκών ταμείων. Το 
περιφερειακό ταμείο, το ταμείο ΕΠΠΕΡΑΑ του περιβάλλοντος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο για την απασχόληση, το Ταμείο Έρευνας για την έρευνα των 
πανεπιστημίων και το ταμείο για την Ψηφιακή Σύγκληση, για την παραγωγή ψη-
φιακών προϊόντων. Είναι, δηλαδή, μια απόλυτη συνέργεια στην κοινωνία και έχει 
πρόσβαση στους εθνικούς, αλλά κυρίως στους ευρωπαϊκούς πόρους.

Στην Αιτωλοακαρνανία ξεδιπλώνεται ένα πρόγραμμα «Φύσης και Πολιτι-
σμού» και περιλαμβάνει τα πέντε αρχαία θέατρα και το υδάτινο στοιχείο που 
κυριαρχεί. Τη διαδρομή της Νότιας Πελοποννήσου, οι αρχαιολόγοι μας, μας 
την υπέδειξαν, γιατί περιλαμβάνει τρεις δωρικές περιοχές με μεγάλη ιστορική 
συγγένεια, τη Λακωνία, τη Μεσσηνία και την Αρκαδία.

Η διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας που έχει περίοπτους χώρους και για τον 
πολιτισμό και για τη φύση, ακολουθούν οι διαδρομές της Κρήτης, της Θεσσα-
λίας, αλλά και η Εγνατία διαδρομή, όπου έχουμε σε 10 σημεία κατάλοιπα της 
αρχαίας Εγνατίας οδού. 

Η διαδρομή της Ολυμπίας οδού, αναπτύσσεται δίπλα στον άξονα που γίνεται 
τώρα και ξεκινάει από την Ελευσίνα και καταλήγει στην Αρχαία Ολυμπία. Τέλος, 
έχουμε εκπονήσει μία μελέτη ειδικά για τα μικρά νησιά, για να μην αφήσουμε έξω 
το αρχιπέλαγος, η οποία αφορά στη νήσο Κέα με την αρχαία Καρθαία. 

Σε ό,τι αφορά στα αρχαιολογικά πάρκα το μεγάλο πιλοτικό μας πρόγραμμα, 
είναι το Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Εδώ ξέρετε έχει γίνει ένα ιστορικό ατύχημα, 
όλη τη δόξα την έχει πάρει το αρχαίο θέατρο.

Όμως το Ασκληπιείο της Επιδαύρου ήταν το μεγαλύτερο νοσοκομείο του 
δυτικού κόσμου, από το 2000 προ Χριστού μέχρι το τέλος της ρωμαϊκής περι-
όδου. Τα κατάλοιπα του αρχαιολογικού χώρου μας φανερώνουν τη μετάβαση 
από τη μαγική στην επιστημονική ιατρική και είχε 200 «αθλιδρύματα» στη λεκά-
νη της Μεσογείου, 200 παραρτήματα. Ήταν παγκοσμιοποιημένη η υγεία. 

Εδώ λοιπόν η τεχνολογία και οι ψηφιακές εφαρμογές έχουν να κάνουν λα-
μπρό έργο για να αναδείξουμε ακριβώς την οικουμενικότητα και το βάθος αυ-
τού του σπουδαίου μνημείου. Έχει ενταχθεί κι αυτό στο ΕΣΠΑ, το ΔΙΑΖΩΜΑ 
αναθέτει, όλες τις απαραίτητες μελέτες προϋπολογισμού 250.000 ευρώ με την 
οικονομική στήριξη των δωρητών, των μελών και των χορηγών του για να τις 
παραδώσει έτοιμες στην πατρίδα μας.

Ο Ορχομενός Βοιωτίας, είναι ένα άλλο μεγάλο αρχαιολογικό πάρκο, με 
τρεις γειτνιάζοντες χώρους μοναδικής αξίας, ένα ταφικό μνημείο του 1400 π.Χ., 
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το ελληνιστικό θέατρο του 300 π.Χ. και την Παναγιά της Σκριπούς, βυζαντινό 
μνημείο του 9ου αιώνα. Η μελέτη του θεάτρου έχει τελειώσει κι έχει εγκριθεί 
από το ΚΑΣ.

Άλλα αρχαιολογικά πάρκα θα αναπτυχθούν, στην Ελευσίνα, στην Κνωσό, 
στο Άργος, στη Θεσσαλονίκη, στην Κομοτηνή, στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Ιω-
άννινα και στο Λαύριο.

Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα μας, το κομμάτι το ψηφιακό για το οποίο 
θεωρώ ότι έπρεπε να σας κάνω όλη αυτή την εισαγωγή. 

Στο ΔΙΑΖΩΜΑ ξέρετε προηγείται πάντα πολύ μεγάλη πνευματική διαβού-
λευση, πριν φτάσουμε στο σημείο να επικεντρωθούμε σε ένα στόχο. Αισθάνο-
μαι ότι τώρα είμαστε ώριμοι, το οφείλουμε σε πάρα πολλούς ανθρώπους, που 
πολλοί είναι εδώ σήμερα ανάμεσά μας.

Η ψηφιακή τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να πετύχουμε τρεις βασι-
κούς στόχους που βρίσκονται στον αξιακό πυρήνα του Σωματείου μας. Στόχος 
πρώτος: βελτίωση των επιδόσεων των αρχαιολόγων και όλων των στελεχών 
του Υπουργείου Πολιτισμού. Στόχος δεύτερος: κοινωνικοποίηση των μνημείων, 
με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων έχεις την τεράστια δυνα-
τότητα να κάνεις τους ανθρώπους να αγαπήσουν τα μνημεία, κυρίως μέσω 
των σχολείων, όπου έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα εκπαιδευτικό. Και ο 
τρίτος στόχος που είναι και το κυρίως αντικείμενο αυτού του κύκλου, είναι πώς 
θα ενισχύσουμε με τον καλύτερο τρόπο και θα κάνουμε πιο ελκυστικά αυτά τα 
προϊόντα στη βιομηχανία του τουρισμού δηλαδή, στον πολιτιστικό τουρισμό. 

Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφερθώ στις πολλές εφαρμογές που έχει η 
τεχνολογία στις πέντε φάσεις αποκατάστασης των μνημείων: Φάση πρώτη: οι 
γεωφυσικές έρευνες, με τη χρήση των ακτινών λέιζερ. Έχουμε αναθέσει πε-
ρίπου δέκα γεωφυσικές έρευνες, έχει υπέροχα εργαστήρια η χώρα μας. Σε 
αυτό το πεδίο συναντάμε την ψηφιακή τεχνολογία. Φάση δεύτερη: Οι απαλλο-
τριώσεις. Είναι τα γεωχωρικά δεδομένα, είναι το αρχαιολογικό κτηματολόγιο.
Φάση Τρίτη: είναι η πρόταση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ προς την ηγεσία του Υπουργείου: 
ηλεκτρονικό ημερολόγιο ανασκαφών. Μάλιστα θα επεξεργαστούν την πρόταση 
οι δύο κορυφαίοι καθηγητές, ο Πέτρος Θέμελης και ο Βασίλης Λαμπρινουδάκης, 
μέλη και οι δύο του διοικητικού συμβουλίου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Η πληροφορία, αν 
βγει από τα σπλάχνα του δημοσίου, ανήκει στους πολίτες και αυτό το βήμα το 
ποιοτικό πρέπει να γίνει παντού και στο Υπουργείο Πολιτισμού επίσης.

Σε ό,τι δε αφορά στις αποκαταστάσεις, θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα 
ακραία, για να καταλάβετε τη σημασία της τεχνολογίας στην ορθή αποκατάσταση 
των μνημείων. Σε δύο κορυφαία μνημεία τη Δωδώνη και τους Φίλιππους επειδή 
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η αποκατάστασή τους βασίσθηκε στα μέσα της εποχής, έχουν γίνει - όπως λένε 
στη γλώσσα της αρχαιολογίας - ιστορικές βλάβες και παρατοποθετήσεις μελών 
παρότι έγιναν από κορυφαίους αρχαιολόγους τον Δάκαρη και τον Λαζαρίδη. 

Σήμερα λοιπόν με τη βοήθεια της τεχνολογίας στη Δωδώνη δημιούργησαν 
το ηλεκτρονικό αρχείο για το κάθε μέλος, δηλαδή την καμπυλότητα και άλλα 
στοιχεία, βρήκαν που έχουν γίνει τα λάθη και τα βάζουν στη θέση τους. 

Το ίδιο γίνεται τώρα και στους Φιλίππους, όσοι έχετε πάει στο αρχαίο θέατρο 
θα έχετε παρατηρήσει ότι δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά τα μέλη. Για το λόγο 
αυτό θα ξηλωθεί το κοίλον και θα επανατοποθετηθεί με το σωστό τρόπο. 

Θα μπορούσα να σας φέρω άπειρα παραδείγματα για να σας δείξω πόσο 
σημαντική είναι η τεχνολογία και στις πέντε φάσεις για την αποκατάσταση ενός 
μνημείου. Όσο σημαντική όμως είναι στο εσωτερικό, άλλο τόσο σημαντική είναι 
για την κοινωνικοποίηση που λέγαμε και για την τουριστική οικονομία. 

Για σκεφτείτε τι ωραία που είναι όταν φτάνει ο επισκέπτης να έχει μία κά-
μερα πριν από το πωλητήριο ή δίπλα στο πωλητήριο, να βλέπει ένα βιντεάκι και 
να κατανοεί το χώρο; Και μπαίνοντας στον χώρο, ο χώρος να έχει υποδομές, 
να έχει wi-fi και να έχει στο κινητό του και μια ξενάγηση και να έχει και πλήθος 
άλλων τέτοιων εφαρμογών. 

Πότε επιτέλους θα το κάνει αυτό το άλμα το Υπουργείο Πολιτισμού να μπει 
σε αυτή τη λογική; Νομίζετε ότι είναι θέματα χρημάτων; Θέμα νοοτροπίας είναι. 
Σας πληροφορώ ότι υπάρχει τέτοιος εθελοντισμός στη χώρα μας που με την 
εκπαίδευση των ανθρώπων στην κάθε Εφορεία και μόνο με τα πανεπιστήμια θα 
μπορούσαμε να κάνουμε θαύματα. Στους σεισμούς της πόλης μου στην Καλα-
μάτα διασώθηκαν 200 νεοκλασικά με αποτυπώσεις που εκπονήθηκαν από τα 
Πολυτεχνεία της χώρας, ήρθαν φοιτητές και τα αποτύπωσαν. 

Πρέπει το Υπουργείο Πολιτισμού να απαλλαγεί από τις φοβίες του. Το θέμα 
πιστέψτε με δεν είναι ούτε τεχνικό, ούτε τεχνολογικό, ούτε στελέχωσης. Είναι 
θέμα νοοτροπίας. Εμένα ξέρετε τι μου θυμίζει η νοοτροπία του Υπουργείου που 
την έζησα και ως Υπουργός; 

Όταν ήμουνα παιδάκι στη γειτονιά μου στην Αγία Άννα είχαμε μια πολύ ωραία 
πλατεία και παίζαμε μπάλα. Έβγαινε όμως από το απέναντι σπίτι ένας παράξε-
νος γέρος και μας έδιωχνε. Διώχνουμε τα παιδιά από την πλατεία, διώχνουμε τις 
δυνάμεις, τόσες δυνάμεις που θέλουν να προσφέρουν στη χώρα. 

Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Τις ψηφιακές ξεναγήσεις στα αρχαία θέα-
τρα θα μπορούσε το ΔΙΑΖΩΜΑ να τις έχει ολοκληρώσει όλες. Έχουμε υποβάλ-
λει την ψηφιακή ξενάγηση των Δελφών με μια σύμβαση με μια ιδιωτική εταιρεία 
η οποία έχει εκπονήσει την πλατφόρμα του λογισμικού.
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Από τα έσοδα της εφαρμογής το 30% το παίρνει η πλατφόρμα, 30% τα 
apple stores και τα android, 40% το ΔΙΑΖΩΜΑ. Το δικό μας ποσοστό από τα 
έσοδα το παραχωρούμε αυτούσιο στο Υπουργείο Πολιτισμού και παράλληλα 
αναλαμβάνουμε τη διπλή επικαιροποίηση -αρχαιολογική και τεχνολογική- της 
εφαρμογής. Ούτε αυτό δεν δέχεται. 

Πριν από δύο χρόνια με κάλεσε ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος σε αυτή 
τη χώρα, ο Θόδωρος Παπαλεξόπουλος, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, ο Πα-
τριάρχης του Τιτάνα και μου είπε: «Κύριε Μπένο είσαστε η τελευταία μου ελ-
πίδα. Δίνω 200 στρέμματα από τα παλιά μου λατομεία στο κράτος και δεν 
υπάρχει κανένας να τα παραλάβει». 

Στο αρχαίο θέατρο της Σπάρτης ένας φίλος μου Δήμαρχος, ο Δημοσθένης 
Ματάλας, προσέφερε ένα οικόπεδο που έχει και γειτνιάζει με το αρχαίο θέατρο 
και δεν υπήρχε κανείς να το παραλάβει. 

Ως πότε το Υπουργείο θα έχει τη νοοτροπία ότι είναι ιδιοκτησία του αυτά τα 
πράγματα; Πότε θα απαλλαγεί από αυτό το σύνδρομο και από τη φοβικότητα; 
Αν δεν το πράξει αυτό, απλώς θα ανθίσουν τα παραμάγαζα και η πειρατεία, 
ενώ το Υπουργείο πρέπει να είναι ο ηγεμόνας, πρέπει να είναι αυτός που σκέ-
φτεται, αυτός που σχεδιάζει με τη συνδρομή όλων μας βεβαίως και όλοι να 
παρακολουθούμε τη δουλειά του και να τη στηρίζουμε. 

Αν θέλετε το προσωπικό μου όραμα, ταιριάζει πάρα πολύ με τα ΚΕΠ. Θα χρη-
σιμοποιήσω την αγαπημένη έκφραση του Κώστα Κωνσταντινίδη και θα μιλήσω για 
ένα Κεντρικό Αποθετήριο του κράτους, όπου θα περιέχεται όλη την πληροφορία. 
Θα οραματιστώ την Ηλεκτρονική Εφορεία, ως υποκατάστημα του κράτους, η 
οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί σύντομα και με πολύ λίγους πόρους.

Θέλω να δώσω σε όλους σας μία υπόσχεση: από δω και πέρα, αφού δρομο-
λογήσαμε τις δύο πρώτες φάσεις, μπαίνουμε ορμητικά στην τρίτη φάση για να 
αποδείξουμε πόσο χρήσιμη είναι η τεχνολογία για την ανάπτυξη, την προστασία 
και την ανάδειξη των μνημείων. 

Και κλείνω με τούτο, που το έλεγα και στα παιδιά όταν προετοιμάζαμε τα 
ΚΕΠ: να μην ξεχνάτε ποτέ ότι η τεχνολογία είναι μόνο μέσον, δεν είναι πρω-
τογενής αξία. Πολλές φορές από τη διαστροφή μας θεωρούμε ότι αυτή κάθε 
αυτή η τεχνολογία είναι αγαθό. Αγαθό είναι τα μνημεία, η πρώτη ύλη. Αυτό να 
μην το ξεχνάμε ποτέ, για να έχουμε τις σωστές ισορροπίες και να φτάσουμε 
στο σωστό αποτέλεσμα. 

Η υπόσχεση λοιπόν των Διαζωματικών είναι ότι εμείς θα παλέψουμε για να 
καταλάβει η σύγχρονη τεχνολογία αυτό που της αξίζει στο χώρο του ψηφιακού 
πολιτισμού.
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Πολιτιστικοί Οργανισμοί και 
Πολιτιστικός Τουρισμός, 
”NTO’s Promoting Cultural Heritage in the Digital Era.  
The case of GNTO”

Άντζελα Βαρελά,
Γενική Διευθύντρια Προβολής, ΕΟΤ

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Άννα και 
όλους τους ξένους συμμετέχοντες στη συνάντηση αυτή. Όπως όλοι οι εθνικοί 
οργανισμοί τουρισμού, ο ΕΟΤ είναι υπεύθυνος για την προώθηση και προβολή 
του ελληνικού τουρισμού, όπως επίσης και για την ενίσχυση της εικόνας της 
Ελλάδας διεθνώς. Αυτό είναι ένα έργο γεμάτο προκλήσεις και την ίδια στιγμή, 
μια πάρα πολύ απαιτητική δουλειά. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ ισχυρός 
και πρέπει να εφευρίσκουμε νέες ιδέες και να χρησιμοποιούμε όλα τα δυνατά 
υλικά, για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας. 

Για να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα εργαλεία της ψη-
φιακής τεχνολογίας και έχουμε κατατάξει τους εθνικούς τουριστικούς πόρους 
της Ελλάδας, έτσι ώστε να τους ενσωματώνουμε στην προβολή μας και στο 
περιεχόμενό μας. Είναι γεγονός, ότι ο πολιτισμός συνεχώς απορροφά κι εξα-
πλώνεται σε ένα τεράστιο φάσμα δραστηριοτήτων, που στην ουσία συνιστούν 
τη σύγχρονη καθημερινή ζωή, την καθημερινότητά μας. Δράσεις, συνήθειες, 
έθιμα, παραδόσεις και πάνω από όλα, τώρα πια, γεύσεις και μυρωδιές συνδυά-
ζονται αρμονικά με όλα αυτά που αποκαλούμε «κλασική κουλτούρα».
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Με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, όλες οι νέες ιδέες κι αντιλήψεις κι-
νούνται γύρω από τον κόσμο, μέσα σε ένα ανοιγοκλείσιμο του ματιού· δηλαδή πάρα 
πολύ γρήγορα. Η τεχνολογία είναι ο φορέας των νέων ιδεών, κριτικής, καινοτόμων 
στοιχείων, αντιδράσεων του κόσμου, εικόνων και γιατί όχι και συναισθημάτων.

Είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί οι ιδέες ταξιδεύουν τόσο γρήγορα κι επιστρέ-
φουν στην πηγή τους, εμπλουτισμένες με περισσότερο προχωρημένες ιδέες 
και με προστιθέμενη αξία. Ο παγκόσμιος διάλογος ανάμεσα στα έθνη, είναι η 
ουσία της εποχής μας. Είναι μία εξελισσόμενη ανταλλαγή ιδεών, αντιλήψεων, 
αναγκών κι εμπειριών. 

Σαν παλιό στέλεχος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που ασχολούμαι 
χρόνια με την προβολή του τουρισμού και της Ελλάδας ως τουριστικού προ-
ορισμού, θα ήθελα να πω ότι ο πολιτισμός είναι ίσως η μεγαλύτερη αξία της 
Ελλάδας. Μέσα από τις ακριβείς μετρήσεις μας, που είναι περιοδικές, έχουμε 
τη βεβαιότητα ότι οι άνθρωποι που περιηγούνται στη σελίδα μας και σε όλα τα 
ψηφιακά μας εργαλεία (στην ψηφιακή μας πλατφόρμα visitgreece.gr), έχουν δύο 
βασικές προτιμήσεις: τα ελληνικά νησιά και τον πολιτισμό. 

Αυτό δεν είναι νέο, δεν είναι κάτι καινούργιο. Γιατί είναι γενικότερα αποδε-
κτό και επιβεβαιωμένο, ότι τα μνημεία, τα μουσεία και κάθε είδος πολιτιστικός 
πόλος έλξης, είναι ένα μεγάλο προνόμιο και κέρδος για κάθε προορισμό, κι ένα 
σοβαρό σημείο συνάντησης των ανθρώπων. Έτσι, είναι επιτακτική η ανάγκη για 
κάθε πολιτεία, που έχει ευλογηθεί να διαθέτει στην επικράτειά της πολιτιστι-
κή κληρονομιά, να μοιράζεται αυτό τον πλούτο με τον υπόλοιπο κόσμο και να 
επεξεργάζεται τρόπους ώστε να διατηρήσει αυτό τον πλούτο σύμφωνα με τις 
αρχές της αειφορίας.

Γιατί είναι γεγονός, ότι τα μουσεία και τα μνημεία δεν συνυπάρχουν τόσο 
καλά με τις τοπικές κοινωνίες κι όταν συμβαίνει αυτό χάνουν τη γοητεία τους 
και στη συνέχεια δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Οι τοπικές κοινωνίες πρέ-
πει να διατηρούν τα μουσεία και τα μνημεία, να προσφέρουν γοητευτικές εμπει-
ρίες σε κάθε επισκέπτη. Κι αυτή η εμπειρία πρέπει να είναι ισορροπημένη, αυ-
θεντική και να είναι πάντα αρκετή για να αποδώσει το πνεύμα στον επισκέπτη. 

Με αυτόν τον τρόπο, μέσα από πυκνές εμπειρίες, οι επισκέπτες μετατρέ-
πονται σε πιστούς επισκέπτες, σε πιστούς τουρίστες και ξαναγυρίζουν, για να 
αισθανθούν και να βιώσουν την ενέργεια κάθε μουσείου και μνημείου, να βυθι-
στούν μέσα σε αυτό, και να μοιραστούν με τους φίλους τους την εμπειρία. Κι 
αυτή η συνεχής ζήτηση φέρνει εισόδημα, το οποίο προορίζεται και βοηθά στην 
υποστήριξη του μνημείου και του μουσείου, στην προστασία του και βεβαίως, 
στη δημιουργία εισοδήματος για την κοινότητα. 
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Είναι ο ρόλος των εθνικών οργανισμών τουρισμού να κάνουν αυτή τη δουλειά: 
δηλαδή να μεταφέρουν μηνύματα μίας εμπλουτισμένης εικόνας ενός προορισμού, 
και να υπογραμμίζουν την πολιτιστική κληρονομιά και κάθε ενδιαφέρον σημείο που 
μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Δεδομένης της τεράστιας 
σημασίας των μουσείων και των μνημείων που αυτά έχουν για κάθε έθνος, αυτό 
δεν αρκεί. Δεν αρκεί απλώς να μεταφέρουμε την εικόνα τους. Τα μνημεία και τα 
μουσεία, καθώς επίσης και διάφορα σημεία ιδιαίτερου αρχαιολογικού και ιστορι-
κού ενδιαφέροντος, χρειάζονται περισσότερη προσεκτική διαχείριση, έτσι ώστε να 
προωθούνται σωστά και να επικοινωνούνται σωστά. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, 
ξέρουμε όλοι ότι πολλοί τόποι στον κόσμο ταυτίζονται με τα μνημεία τους. Είναι 
πάρα πολύ κοινό, οι άνθρωποι να αναφέρονται σε ένα μνημείο ή σε ένα μουσείο, 
αντί να αναφέρονται στον τόπο! Και είναι πολύ πιθανό, μνημεία και μουσεία ιστορι-
κού ενδιαφέροντος, να έχουν δώσει τα ονόματά τους σε τοποθεσίες. 

Μία επιφανειακή αναφορά σε όλο αυτό τον πλούτο δεν επαρκεί. Από την 
άλλη πλευρά, η υπερβολή και οι λυρικές περιγραφές όπως επίσης και τα επικά 
narratives δεν μπορούν να μεταδώσουν την πραγματική αξία. Οι κατευθυντήρι-
ες γραμμές πρέπει να είναι οι εξής: πρέπει να δείχνουμε σεβασμό, να είμαστε 
ισορροπημένοι, να δημιουργούμε στον επισκέπτη την αίσθηση του «ανήκειν», 
να τον εκπαιδεύουμε με έναν πάρα πολύ σοφό και καλοζυγισμένο τρόπο. 

Σε αυτό το σημείο, πιστεύω ότι θα πρέπει να σας δώσω μερικά παραδείγμα-
τα και να στηρίξω με τα παραδείγματα αυτά τη στρατηγική μας, στο να προβάλ-
λουμε ιστορικά σημεία και σημεία μεγάλου ενδιαφέροντος και μεγάλης αρχαι-
ολογικής αξίας, με έναν τρόπο, έτσι ώστε η εικόνα της Ελλάδας, ως κλασικού 
προορισμού, να αυξάνει τη γοητεία της σε σχέση με τους επισκέπτες. Θα μου 
επιτρέψετε να πάω λίγο στο παρελθόν: ο ΕΟΤ είναι ένας από τους παλιότερους 
εθνικούς οργανισμούς τουρισμού στην Ευρώπη. Εδώ και χρόνια, ήδη από τη 
δεκαετία του ’50, έχουμε ενσωματώσει με έναν κομψό τρόπο στην τουριστική 
μας προσφορά, εμβληματικά μουσεία, κι έχουμε μοιραστεί την ομορφιά τους με 
τους αγαπημένους μας επισκέπτες. Έχουμε δημιουργήσει το θεσμό του «Φε-
στιβάλ Αθηνών» και του «Φεστιβάλ της Επιδαύρου». 

Με λίγα λόγια, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, για περισσότερες από 4 
δεκαετίες σχεδίασε, υλοποίησε, και ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση 2 μυθικών 
αρχαιολογικών τόπων, γνωστών παγκοσμίως για το μοναδικό τους στιλ και την 
εξαιρετική αξία τους. Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου είναι ένα μυστήριο για τον 
κόσμο, εξαιτίας της ακουστικής του. Η πρώτη του φάση χτίστηκε στον 4ο αιώνα 
π.Χ. και συμπληρώθηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. Ο ΕΟΤ οργάνωσε την πρώτη παρά-
σταση αρχαίου δράματος το 1938 σ’ αυτό και από τότε, το μνημείο εξακολουθεί 
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να είναι θεατρική σκηνή. Το 1955, στην Αθήνα, ο ΕΟΤ εγκαινίασε σαν θεατρική 
σκηνή κάτω από την Ακρόπολη το ρωμαϊκό θέατρο του Ηρώδη του Αττικού, το 
οποίο χτίστηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ. Μέχρι σήμερα, αυτά τα μνημεία είναι ενεργά και 
πολύ σημαντικές παραστάσεις παίζονται εκεί κάθε καλοκαίρι. 

Θα πρέπει να προσθέσω, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα-ανοιχτό μουσείο. Ζού-
με με τα μνημεία και τα θεωρούμε σαν ένα μέρος της καθημερινότητάς μας. 
Σε μια χώρα, με τόσο πλούσιο ιστορικό παρελθόν και τόσο πλούσια πολιτιστική 
περιουσία, οι αρχαιολόγοι θέτουν τους νόμους του παιχνιδιού και για να είμαι 
ειλικρινής, ορισμένες φορές είναι πάρα πολύ αυστηροί, όταν ο ρόλος τους είναι 
να προστατεύουν το μνημείο. Είμαστε στη διαδικασία ενός συνεχούς διαλόγου, 
σχετικά με το πώς θα πρέπει να προστατεύουμε τα μνημεία. Να επιτρέπουμε 
την είσοδο στους επισκέπτες; Να περιορίζουμε την είσοδο των επισκεπτών; Κι 
αυτός ο διάλογος συνεχίζεται και συνεχίζεται.

Σχεδόν για μισό αιώνα και παραπάνω, ο ΕΟΤ που λειτουργούσε αυτά τα δύο 
φεστιβάλ, σ’ αυτές τις δύο μαγικές σκηνές, τα είχε ανοιχτά για εκατομμύρια 
επισκέπτες. Ποιο ήταν το μυστικό; Μα το φανερό, το προφανές: εξασφαλίζα-
με την ελεύθερη είσοδο υπό την προϋπόθεση του σεβασμού στο μνημείο και 
με τον έλεγχο του αριθμού των επισκεπτών που κάθε φορά έμπαινε. Ο ΕΟΤ, 
μαζί με την αντίστοιχη Αρχαιολογική Εφορεία, καθώς επίσης και σε συνεργασία 
με ειδικούς, δημιούργησε ένα σύνολο κανόνων και κανονισμών σε σχέση με 
κάθε παράσταση σε αυτά τα δύο αρχαιολογικά μέρη. Κανονισμοί, σύμφωνα με 
τους οποίους τα θέατρα ήταν οι πρωταγωνιστές. Τίποτε τεχνητό ή ξένο προς 
το μνημείο δεν μπορούσε να προστεθεί. Ούτε βαριά σκηνικά, ούτε εξελιγμένα 
συστήματα ήχου, ούτε καρφιά, ούτε τακούνια. Τίποτε που θα μπορούσε να 
ενοχλήσει τα μάρμαρα. Τίποτε που θα μπορούσε να εισβάλλει και να διακόψει 
και να διαταράξει την ηρεμία των μνημείων. 

Σήμερα, μετά από 60 έτη διαχείρισης αυτών των φεστιβάλ, το έχουμε αφή-
σει σε ασφαλή χέρια. Και σεβόμαστε όλα αυτά τα θαυμάσια θέατρα, με το να 
τα προβάλλουμε μέσα από την επικοινωνία μας. Και όχι μόνο αυτά: μέσα από 
την επικοινωνία μας ευελπιστούμε να εκπαιδεύουμε τόσο τις τοπικές κοινωνίες 
ώστε να τα απολαμβάνουν και τα εκτιμούν, όσο και να εκπαιδεύουμε και τους 
επισκέπτες μας. Προσπαθούμε να εξάρουμε την περιέργειά τους, να τους προ-
τρέψουμε με έξυπνους τρόπους να ψάξουν για περισσότερες πληροφορίες, να 
τους κάνουμε να μάθουν περισσότερα για κάθε πολιτιστική και ιστορική αξία της 
Ελλάδας. Επενδύουμε πάρα πολύ χρόνο και πνεύμα και σκέψη, ώστε να βρούμε 
τον πιο ισχυρό τρόπο για να προβάλουμε τα μνημεία αυτά στους επισκέπτες μας. 

Και ο τρόπος είναι ένας: το storytelling, η διήγηση της ιστορίας. Σχεδόν 
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οποιοσδήποτε σε όλο τον κόσμο, γνωρίζει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με πλού-
σια πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά σε ό,τι αφορά τα μνημεία και τους 
αρχαιολογικούς χώρους. Σε κάποιες, δε, υπερατλαντικές χώρες, οι άνθρωποι 
πιστεύουν ότι ακόμη φοράμε τηβέννους, χιτώνες, κι ότι ζούμε σαν φιλόσοφοι 
συζητώντας αέναα για τις αλήθειες της ζωής. Οπωσδήποτε αυτό δεν είναι αλή-
θεια. Στην Ελλάδα οι επισκέπτες, οι τουρίστες, μπορούν να βιώσουν ένα σωρό 
από συναισθήματα, από αισθήσεις κι από ιδέες. Υπάρχουν ένα σωρό πολιτιστι-
κά και ιστορικά μέρη, για τα οποία οι άνθρωποι δεν ξέρουν τίποτα ακόμα. Οι 
επισκέπτες μας έχουν μια γενική ιδέα για την αρχαία Ελλάδα, που βασίζεται στη 
μυθολογία, και σε κάποια εμβληματικά μουσεία, τα οποία είναι στην ουσία και τα 
trademarks της Ελλάδας. 

Κι από εκεί μας γεννήθηκε μια ιδέα, από το σημείο αυτό. Και διαλέξα-
με ένα νέο σημείο, ένα νέο θέμα: Χτίσαμε τη διήγηση πάνω σε αυτό, για 
να το υποστηρίξουμε, και μετά μετρήσαμε την αντίδραση του ακροατηρίου 
μας, καθώς και το κατά πόσο εκτίμησε αυτή την ιδέα και την εφαρμογή της. 
Ήταν μία ιστορία για τα κάστρα της Ελλάδας. Η υπεύθυνη περιεχομένου του 
visitgreece.gr, η κυρία Ελευθερία Φίλη, είναι «τρελή» για τα κάστρα. Βλέπετε, 
σπούδασε στη Γαλλία και είναι σαφές ότι υπάρχει κάποια επιρροή από τον 
τόπο των σπουδών της σε αυτό. Μαζί, συναντήσαμε κάποιους εθελοντές, 
τους υπεύθυνους του δικτύου για τα κάστρα, και μοιραστήκαμε μαζί τους τον 
θαυμασμό τους για τα κάστρα κι αυτοί, μας έδειξαν ένα πλήθος υλικού, έναν 
πλούτο υλικού που είχαν συγκεντρώσει. Η δουλειά τους ήταν υπέροχη, αλλά 
κανείς δεν τη γνώριζε. Ήρθαν σε εμάς για να τους βοηθήσουμε, ώστε να 
επικοινωνήσουν τα ευρήματά τους. Το ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι γεμάτη βυ-
ζαντινά κάστρα; Θα μπορούσα να σας πω ότι και για εμάς ήταν πολύ δύσκολο 
να πιστέψουμε πόσο γεμάτη είναι. 

Εμείς, πάντα, σχεδιάζαμε το περιεχόμενό μας βασιζόμενοι στον κλασικό 
μας πλούτο, τον πλούτο της κλασικής αρχαιολογικής περιόδου, σε πλούτο μίας 
συγκεκριμένης περιόδου σε συνδυασμό με μοντέρνες πρωτοβουλίες σε διά-
φορα σημεία της Ελλάδας. Τα κλασικά πράγματα. Και μετά, ανακαλύψαμε τον 
πλούτο από τα κάστρα, τα οποία όμως είναι χτισμένα σε στρατηγικά σημεία 
ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, όπου η χλωρίδα και η πανίδα είναι σπάνιες. 

 Η χρήση των social media ήταν ένα ασφαλές μέσο για να μιλήσουμε γι’ αυτή 
την καινούργια μας ιδέα. Ξεκινήσαμε από το Pinterest. Και ξέρετε γιατί; Γιατί εί-
ναι το αγαπημένο μέσο των γυναικών! Και γιατί είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε 
ωραία posts (αναρτήσεις) από θαυμάσιες φωτογραφίες. Την ίδια στιγμή, αρχί-
σαμε να ποστάρουμε όλο αυτό τον πλούτο που βλέπετε κι ακόμη περισσότερο, 
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με τα κάστρα όλη της Ελλάδας, αναλύοντας την ιστορία μας. Και η Ιστορία μας; 
Αναπάντεχη. 

Εκμεταλλευτήκαμε τη μυθολογία σε συνδυασμό με ιστορικά στοιχεία. Ιστο-
ρίες αγάπης της τότε βασιλικής γενιάς. Κάθε κάστρο ήταν το φόντο ενός συνε-
χιζόμενου μύθου, μιας συνεχιζόμενης διήγησης σχετικά με την αγάπη ενός πρί-
γκιπα και μιας πριγκίπισσας ή ακόμα και μιας αναποφάσιστης πριγκίπισσας που 
είχε να διαλέξει ανάμεσα σε δύο πρίγκιπες. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά, 
πέρα από κάθε προσδοκία: το υψηλότερο conversion rate που είχαμε ποτέ. Τα 
σχόλια ήταν τόσο καλά. Η ομάδα του visitgreece.gr δεν θα μπορούσε να ποστά-
ρει τόσο επαινετικά σχόλια. Μέσα από αυτή την επικοινωνία, καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι, τελικά έχουν ανάγκη να μαθαίνουν νέα πράγμα-
τα, να παίρνουν αναπάντεχα στοιχεία, να έρχονται σε επαφή με έμπνευση, να 
μαθαίνουν την ιστορία με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι ο συνήθης. 

Ένα άλλο συμπέρασμα, στο οποίο φτάσαμε, είναι ότι η ιστορία και ο πολιτι-
σμός είναι πανίσχυρα. Ακόμα και το πιο αδιάφορο κοινό, δεν μπορεί να αντιστα-
θεί στα ιστορικά γεγονότα, που είναι μεγαλύτερα και από τη ζωή. Ο καθένας 
μας αγαπά να λέει μια καλή ιστορία και να ακούει μια καλή ιστορία. Πρέπει να 
ξαναθυμηθούμε την τέχνη του “storytelling”, για να υποστηρίξουμε τις πολιτικές 
μας. Αν η ιστορία είναι καλή, τότε κι εμείς μπορούμε να επικοινωνούμε θαυμά-
σια μηνύματα και να θυμίζουμε στους ανθρώπους, με χαριτωμένο τρόπο, ότι 
έχουμε πάρα πολύ μεγάλο συμφέρον στο να υποστηρίξουμε τα μνημεία μας και 
να διασφαλίσουμε τις ρίζες μας. Οι άνθρωποι λειτουργούν με έναν πολύ θετι-
κό τρόπο κι αφιερώνουν τον εαυτό τους, αφιερώνουν ενέργεια, αφιερώνουν 
χρόνο για να μάθουν περισσότερα και για να υποστηρίξουν μια ιδέα. Θα ήθελα 
να προσθέσω σε αυτό, ότι αυτό που μας εντυπωσίασε περισσότερο ήταν το 
ελληνικό κοινό. Θυμίσαμε στους Έλληνες ένα μέρος της ελληνικής κληρονομιάς 
που δεν είχαν σχέση μαζί του ή είχαν λίγη σχέση. Μας υποσχέθηκαν ότι θα επι-
σκεφτούν αυτά τα μέρη και πολλοί από αυτούς, σχολίασαν αυτή την εμπειρία. 

Θα ήθελα επίσης να παραδεχτώ, ότι η βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας 
και των εργαλείων της, βοηθά πάρα πολύ. Μέσα σε λίγα λεπτά, ένα post στο 
Facebook, στο Instagram, στο Pinterest, μπορεί να φτάσει και τα πιο απόμα-
κρα μέρη του πλανήτη. Και αμέσως μετά, οι άνθρωποι, οι θεατές, οι viewers 
απαντούν και μοιράζονται τα συναισθήματά τους με την πηγή του μηνύματος, 
καθώς επίσης και με τους ψηφιακούς τους φίλους. Και στο τέλος αυτής της 
διάδρασης, το αποτέλεσμα είναι ένα organic post. Οπωσδήποτε θα επισκεφτώ 
την Ελλάδα! 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας για το χρόνο και για την υπομονή 
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σας και θα ήθελα να σας προσκαλέσω να επισκεφτείτε το visitgreece.gr και να 
περιηγηθείτε κι εσείς μέσα στον κόσμο των κάστρων, και να συνομιλήσετε μαζί 
μας για να σας δώσουμε πάρα πολλά στοιχεία και πληροφορίες από αυτή τη 
μαγική εμπειρία.

Σας ευχαριστώ πολύ. 
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Μουσεία, online Κοινότητες - 
Τοπική Ανάπτυξη και Κοινότητες

Χρήστος Καρράς,
Εκτελεστικός διευθυντής, «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών»

Το θέμα μας είναι οι ψηφιακές κοινότητες, οι online κοινότητες, η τοπική 
ανάπτυξη και οι κοινότητες, σύμφωνα με τον τίτλο, οι μη ψηφιακές και άρα 
φυσικές κοινότητες. 

Κατά πόσο πιστεύουμε ότι το ψηφιακό περιβάλλον των πολιτιστικών ορ-
γανισμών είναι κάτι πρόσθετο, δηλαδή, κάτι που έρχεται από πάνω και κάτι 
εξωτερικό κατά κάποιο τρόπο από τον φυσικό οργανισμό ή κατά πόσο είναι μια 
συνέχεια του φυσικού οργανισμού; Αυτό είναι ένα βασικό ξεκίνημα για οτιδήπο-
τε έχει να κάνει με έναν πολιτιστικό οργανισμό. Δηλαδή, παραφράζοντας τον 
Derrida από ένα γνωστό του άρθρο «πού ξεκινά ένας πολιτιστικός οργανισμός 
και πώς τελειώνει αυτός ο οργανισμός». 

Σε ό,τι αφορά τη Στέγη, τουλάχιστον θεωρούμε ότι υπάρχει μια απόλυτη και 
άρρηκτη συνέχεια μεταξύ του κτιρίου της Στέγης και του γενικότερου αστικού 
περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται αυτό και παραπέρα, βεβαίως, όλου του 
ψηφιακού κόσμου που ανοίγεται μέσω του διαδικτύου. 

Δηλαδή με άλλα λόγια, ο πολιτιστικός φορέας δεν είναι ποτέ το κτίριο, είναι 
το πρόγραμμα. Είναι το περιεχόμενο που παράγει, είναι οι εμπειρίες που παρέ-
χει και σίγουρα όχι τα τούβλα ή τα τζάμια του. 
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Το θέμα μας είναι οι ψηφιακές κοινότητες, οι online κοινότητες, η τοπική 
ανάπτυξη και οι κοινότητες, σύμφωνα με τον τίτλο, οι μη ψηφιακές και άρα 
φυσικές κοινότητες. 

Κατά πόσο πιστεύουμε ότι το ψηφιακό περιβάλλον των πολιτιστικών ορ-
γανισμών είναι κάτι πρόσθετο, δηλαδή, κάτι που έρχεται από πάνω και κάτι 

εξωτερικό κατά κάποιο 
τρόπο από τον φυσικό 
οργανισμό ή κατά πόσο 
είναι μια συνέχεια του φυ-
σικού οργανισμού; Αυτό 
είναι ένα βασικό ξεκίνη-
μα για οτιδήποτε έχει να 
κάνει με έναν πολιτιστικό 
οργανισμό. Δηλαδή, πα-
ραφράζοντας τον Derrida 
από ένα γνωστό του άρ-
θρο «πού ξεκινά ένας πο-
λιτιστικός οργανισμός και 
πώς τελειώνει αυτός ο 

οργανισμός». 
Σε ό,τι αφορά τη Στέγη, τουλάχιστον θεωρούμε ότι υπάρχει μια απόλυτη και 

άρρηκτη συνέχεια μεταξύ του κτιρίου της Στέγης και του γενικότερου αστικού 
περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται αυτό και παραπέρα, βεβαίως, όλου του 
ψηφιακού κόσμου που ανοίγεται μέσω του διαδικτύου. 

Δηλαδή με άλλα λόγια, ο πολιτιστικός φορέας δεν είναι ποτέ το κτίριο, είναι 
το πρόγραμμα. Είναι το περιεχόμενο που παράγει, είναι οι εμπειρίες που παρέ-
χει και σίγουρα όχι τα τούβλα ή τα τζάμια του. 

Αυτό είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό σημείο: το περιεχόμενο είναι που με-
τράει. (εικ. 1) Το δεύτερο σημείο που τονίζει αυτή την άρρηκτη σχέση μεταξύ 
ψηφιακού και φυσικού, είναι το πόσο «παντού» είναι πλέον η ψηφιακή διαχείριση 
της ζωής ενός οργανισμού. Προσπάθησα εδώ να δείξω 4 βασικούς τομείς, που 
καλύπτουν όμως όλη τη λειτουργία ενός οργανισμού ή σχεδόν όλη. Θα μπορούσα 
να είχα βάλει κι έναν 5ο, που είναι η λειτουργία πλέον με ψηφιακά μέσα και των 
τεχνικών στοιχείων ενός κτιρίου, αλλά αυτό, είναι λίγο διαφορετικό.

Όλα αυτά τα στοιχεία λειτουργίας παράγουν ψηφιακούς πόρους (digital 
assets) και όλα είναι χρήσιμα για έναν πολιτιστικό οργανισμό, είτε είναι εσω-
τερικά, όπως έγγραφα, διαδικασίες, είτε στοιχεία που εντάσσονται μέσα σε 
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κάποιο σύστημα διαχείρισης εταιρικών πόρων όπως ένα customer relation 
management. Όλα αυτά είναι σημαντικά πράγματα, που μπορούν εν τέλει να 
εμπλουτίσουν το τι κάνει ο οργανισμός. Προφανώς σε αυτά συμπεριλαμβάνεται 
και το πολιτιστικό περιεχόμενο το ίδιο, τα συστήματα που αναπτύσσονται βάσει 
αυτού, τα περιβάλλοντα, οι εφαρμογές, είτε είναι εκπαιδευτικές εφαρμογές 
είτε εφαρμογές που έχουν στόχο να προσεγγίσουν τη συνεργασία του κοινού 
με τον οργανισμό τον ίδιο είτε εφαρμογές που αφορούν στην πώληση, καθώς 
και αυτό είναι ένα μέρος της διάδρασης μεταξύ του κοινού και του οργανισμού.

Και βεβαίως, πολύ σημαντικό είναι ό,τι αφορά στην επικοινωνία. Είτε αυτό 
είναι η δημιουργία διαφόρων φόρα (σ.σ. Fora) είτε είναι οι πλατφόρμες κοινωνι-
κών μέσων είτε ακόμα, ολοένα και περισσότερο, η δυνατότητα που μας δίνεται 
να βγαίνουν αμέσως προς τα έξω οι δράσεις μας. Αυτή η ένταση, πλέον, του 
livestreaming, πιστεύω ότι είναι από τις μεγάλες διαφορές των τελευταίων ετών 
στο πώς βγάζουμε το περιεχόμενο και πώς παράγουμε αξία.

Άρα, το πρώτο θέμα που ήθελα να τονίσω είναι αυτό: τελικά όλο είναι ψη-
φιακό, δεν υπάρχει κάτι που είναι πέρα από το ψηφιακό, και κατά συνέπεια και 
ό,τι αξία παράγουμε εντάσσεται σε αυτό. Σε σχέση, λοιπόν, με αυτό το περιε-
χόμενο, ερχόμαστε στο ερώτημα αν οι ψηφιακές κοινότητες έχουν κάποια αξία 
από μόνες τους για τους πολιτιστικούς οργανισμούς. Έχουμε ακούσει αρκετές 
φορές τις τελευταίες ημέρες ότι το βασικό θέμα για έναν οργανισμό είναι να 
γίνει σημείο αναφοράς. 
Δηλαδή, να είναι παρών 
αυτός ο οργανισμός για 
τους χρήστες του, για το 
κοινό του, για τις κοινό-
τητες που ενδιαφέρονται 
για το αντικείμενό του. 
Αυτό βασικά είναι η μεγα-
λύτερη αξία που μπορεί 
να παράσχει το ψηφιακό 
περιβάλλον: το να είσαι 
παρών, να είσαι εκεί σε 
όλα τα επίπεδα και να 
είσαι σημείο αναφοράς. 
Αυτή είναι η βασική αξία που παράγει, κατά την άποψή μου, πολύ περισσότερο 
από οποιαδήποτε χρηματική αξία, αν και θα αναφερθούμε παρακάτω σε αυτό. 

Είναι εξίσου σημαντικό, όπως θα το κάναμε σε οποιαδήποτε άλλη προσπά-
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θεια δημιουργίας κοινότητας, έτσι και στον ψηφιακό κόσμο το πράγμα δεν είναι 
ενιαίο. Υπάρχουν πολλά είδη κοινών και το ίδιο συμβαίνει και στον ψηφιακό 
κόσμο. Γι’ αυτό και στη Στέγη έχουμε μια προσέγγιση που βλέπει διάφορες 
πλατφόρμες, η κάθε μία από τις οποίες έχει τη χρησιμότητά της. 

Προφανώς το Facebook είναι ο κυριότερος δίαυλος επικοινωνίας με το κοινό. 
Να προσθέσω εδώ ότι υπάρχει κι ένα ξεχωριστό Facebook group, των Φίλων της 
Στέγης, που κι αυτό έχει περίπου 6.500 μέλη. Δεν φτάνει όμως να έχεις απλώς 
μία σελίδα στο Facebook. Έχουμε δει ότι και εκεί τα ενδιαφέροντα ποικίλουν. 

Άρα, για να προσθέσεις αξία στην εμπειρία των χρηστών αυτών των κοινω-
νικών μέσων επικοινωνίας, πρέπει να δίνεις αυτό που είναι χρήσιμο για τις κοι-
νότητες. Οπότε έχουμε άλλες δύο σελίδες Facebook: η μία αφορά στα θέματα 
εκπαίδευσης στη Στέγη κι εκπαίδευση στη σύγχρονη τέχνη και στον πολιτισμό 
γενικότερα, και η Στέγη στα media, για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να 
ψάξουν λίγο περισσότερο την παρουσία της Στέγης στα «κανονικά», παραδο-
σιακά μέσα.

(εικ. 2) Επίσης, άλλες δράσεις σημαντικές είναι τα Instagram Events, τα 
οποία αρχίζουν και συνδυάζουν τη φυσική παρουσία με τον ψηφιακό κόσμο. 
Τρίτο και τελευταίο σημείο στο οποίο ήθελα να αναφερθώ, είναι το ποια είναι η 
αξία στον ψηφιακό κόσμο και σε ποιον βαθμό και με ποιον τρόπο μπορεί τελικά 
η αξία αυτή να έχει έναν αντίκτυπο και στον φυσικό κόσμο, των τοπικών κοινο-
τήτων. Το θέμα της αξίας άλλωστε, γενικότερα στον πολιτιστικό τομέα, είναι 
κάτι που έχει γίνει πάρα πολύ σημαντικό, τον τελευταίο καιρό. 

Είδαμε ένα πολύ απτό παράδειγμα από το English Heritage Trust (βλ. Anna 
Eavis): γενικώς τα κράτη παντού κόβουν τη χρηματοδότηση κι αρχίζουν κι επι-
μένουν στους οργανισμούς ότι πρέπει να συντηρούνται από μόνοι τους παρά-
γοντας τα έσοδα που χρειάζονται. Μελέτες γίνονται και είναι πάρα πολύ ενδια-
φέρουσες, βεβαίως, για το ποιος είναι ο οικονομικός ρόλος και η βαρύτητα των 
πολιτιστικών βιομηχανιών μέσα στη γενικότερη οικονομία. 

Αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα και προφανώς πρέπει να ξέρουμε πώς επι-
δρά η δουλειά μας στην οικονομία. Αλλά υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος κίν-
δυνος: το να περιορίσουμε την έννοια της αξίας μόνο στο χρηματικό επίπεδο. 
Να σκεφτόμαστε ποια είναι η επιστροφή στην επένδυση, ποιο είναι το gross 
value added (σ.σ. η προστιθέμενη αξία) μιας πράξης πολιτιστικής, ενώ μπορεί 
κάλλιστα η πραγματικά αξία του πολιτισμού –κι αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά 
τουλάχιστον- να έγκειται σε μια πολύ πιο διάχυτη, θετική επιρροή επάνω γενι-
κότερα στην κοινωνία, στην εκπαίδευση, στη δημιουργικότητα των ανθρώπων, 
στο πόσο καλά είναι οι άνθρωποι και βεβαίως σε άλλα στοιχεία που δεν με-
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τρούνται τόσο εύκολα, όπως είναι η επιρροή ενός χώρου σε ένα τοπικό αστικό 
περιβάλλον. 

Όλα αυτά, πρέπει κανείς να τα λάβει υπόψη εξίσου σοβαρά, και ιδιαίτερα 
στον ψηφιακό τομέα. Γιατί, όπως αναφέρθηκε, η αξία στον ψηφιακό τομέα δεν 
είναι ενδεχομένως, οικονομική κατά κύριο λόγο. Μπορεί να υπάρξει, αλλά μέχρι 
στιγμής δε νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πειστικά παραδείγματα ότι η αξία είναι 
μετρήσιμη οικονομικά στον τομέα 
αυτό. Ακόμα και μεγάλοι οργανι-
σμοί, που πουλάνε την αδειοδότη-
ση, τη χρήση εικόνων, περιεχομέ-
νου κλπ., έχουν δει ότι τελικά είναι 
πιο σημαντικό να αυξήσουν την 
παρουσία τους στο χώρο τους, 
παρά τα έσοδα που έχουν από τη 
δραστηριότητα αυτή. Όχι ότι πρέ-
πει κανείς να το παραβλέψει, αλλά 
μπορεί να μην είναι η προτεραιό-
τητα αυτή.

Οπότε, θα έλεγα ότι την αξία 
μπορούμε να τη αντιληφθούμε 
με 2 τρόπους: κυρίως ως την αύ-
ξηση του «αποτυπώματος», του 
“footprint” του οργανισμού στον 
κόσμο, αλλά και ως την αξία γενι-
κότερα σαν χρήση και επανάχρη-
ση του περιεχομένου που κάθε 
οργανισμός μπορεί να βγάλει στον 
αέρα.

Στη Στέγη δίνουμε μεγάλη έμφαση στο να «βγάζουμε» περιεχόμενο σε δι-
άφορες πλατφόρμες: vimeo, YouTube κλπ. Ωστόσο υπάρχουν πολλά θέματα 
ακόμα να λύσουμε, γιατί δεν μπορώ να πω με ειλικρίνεια ότι το περιεχόμενο 
που βγάζουμε αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό. Και πολλές φορές δεν είναι ανοιχτό, 
γιατί έχει να κάνει με ζώντες καλλιτέχνες και με συμβάσεις που ορίζουν τα θέ-
ματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που μας περιορίζουν πάρα πολύ στο πώς εμείς, 
με τη σειρά μας, μπορούμε να τα έχουμε ανοιχτά. Ωστόσο, είναι σίγουρα μια 
κατεύθυνση που θέλουμε να δούμε. 

Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και υλοποιούμε όσο μπορούμε συνέργειες με 
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άλλους φορείς για τη μετάδοση και αναμετάδοση αυτού του περιεχομένου 
(μέσα από livestreaming κλπ.) μέσα από συνεργασίες με βιβλιοθήκες, (εικ. 3) 
μέσω της ΕΔΕΤ ή άλλων ιδρυμάτων, όπως το Ίδρυμα Μποδοσάκη και, βεβαίως, 
σταδιακά, με τη δημιουργία ανοιχτών κοινοτήτων που υπάρχουν στον ψηφιακό 
κόσμο, γύρω από θέματα εκπαιδευτικά, γύρω από θέματα συνεργασίας και 
συμμετοχής του κοινού ψηφιακά, σχετικά με το τι κάνουμε στη Στέγη. 

Κλείνοντας, προφανώς υπάρχουν ευκαιρίες κανείς να συνδυάσει το φυσι-
κό και το ψηφιακό – όπως για παράδειγμα η δράση που έτρεξε το περασμένο 
Σαββατοκύριακο, που ήταν το 1ο Hackathon που οργανώσαμε στη Στέγη, στο 
πλαίσιο της έκθεσης Adhocracy. Εδώ βλέπουμε μια διαδικασία που έχει να κά-
νει αποκλειστικά με νέα μέσα και νέες τεχνολογίες, από τα οποία προκύπτουν, 
ελπίζουμε, και παραγόμενα προϊόντα, που ενδεχομένως μπορούν να έχουν μια 
συνεισφορά στη «φυσική» οικονομία.
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Πολυχώροι πολιτισμού & ο ρόλος  
τους στην ανάπτυξη της τοπικής 
κοινωνίας. 
Το παράδειγμα της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων

Κωνσταντίνος Μπιτζάνης,
Σύμβουλος Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων

Κάθε φορά που καλούμαι να μιλήσω σε ένα τέτοιο πάνελ, ξεκινάω με έναν 
λόγο πιο γενικό και τελικά καταλήγω να μιλήσω για την πρακτική και εφαρμο-
σμένη εμπειρία που έχω αποκτήσει από τα χρόνια που δραστηριοποιούμαι στην 
Τεχνόπολη. Θα ξεκινήσω με το παράδειγμα του χώρου στον οποίο βρισκόμα-
στε, κάτι που δεν ήταν αρχικά στα σχέδιά μου.

Εδώ βρίσκεστε σε ένα αεριοφυλάκιο του 1900, του οποίου η λειτουργία ήταν 
να αποθηκεύει φωταέριο πριν αυτό διοχετευτεί στο δίκτυο φωτισμού της πόλης. 
Αυτό το αεριοφυλάκιο μαζί με τα υπόλοιπα κτίσματα – τα περισσότερα από αυτά, 
γιατί κάποια δεν διασώθηκαν – κηρύχθηκαν διατηρητέα και αποκαταστάθηκαν 
στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Το συγκεκριμένο δεν κηρύχθηκε διατηρητέο κι 
έγινε μια εσωτερική παρέμβαση που έδινε τη δυνατότητα να γίνει επισκέψιμο. 

Από το 2011 που βρίσκομαι εδώ, μία διαρκής αναζήτηση ήταν τί θα γίνουν 
αυτοί οι μαγικοί χώροι που κληθήκαμε να διαχειριστούμε, πώς θα αποκτήσουν 
μια βιώσιμη επανάχρηση. Καταλαβαίναμε ότι ήταν μια τεράστια περιουσία των 
δημοτών η οποία έπρεπε να τους προσφέρει υπηρεσίες και δυνατότητες να 
την απολαμβάνουν και να τη χρησιμοποιούν και, παράλληλα, να τους επιβαρύ-
νει όλο και λιγότερο οικονομικά. 
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Έτσι, λοιπόν, γεννήθηκε η ιδέα του INNOVATHENS. Το INNOVATHENS εί-
ναι μία συνέργεια του Δήμου της Αθήνας με 6 συνδέσμους καινοτόμων επιχει-
ρήσεων (του Συνδέσμου των Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, Βιοτεχνολογίας, 
Διαστημικών Εφαρμογών και Αεροναυπηγικής, Ελεύθερου Λογισμικού, του Συν-
δέσμου Start-ups Νεοφυών Επιχειρήσεων). Υπάρχουν δηλαδή 300 μέλη που το 
καθένα κουβαλά μαζί του μία ή και περισσότερες κοινότητες ανθρώπων-μελών 
και δικτυώνεται με -δεν ξέρω ακόμα πόσες περισσότερες- κοινότητες σε όλο 
τον κόσμο.

Με όλους αυτούς, λοιπόν, συναντηθήκαμε πριν από έναν χρόνο ακριβώς 
και έναν χρόνο μετά, η Τεχνόπολη απέκτησε αρχικά μία περιουσία, ένα περι-
ουσιακό στοιχείο, και κατά δεύτερον δικτυώθηκε με δεκάδες, ίσως εκατοντά-
δες κοινότητες καινούργιων επισκεπτών, είτε φυσικών είτε ψηφιακών, σε 250 
περίπου εκδηλώσεις δικτύωσης και μεταφοράς καινοτομίας και τεχνογνωσίας. 
Τον αριθμό των φυσικών επισκεπτών τον γνωρίζουμε, είναι γύρω στους 40.000.

Να προσθέσω ότι χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ αλλά πολύ γρήγορα απέ-
κτησε ιδιώτη-χορηγό, τη Samsung, και έχει ήδη μπει σε ένα κανάλι η επόμενη 
μέρα. Δηλαδή, όχι απλώς θα είναι βιώσιμη, αλλά θα έχει μια δυναμική λειτουργία 
για τα επόμενα χρόνια, χωρίς να χρηματοδοτείται ούτε από το ΕΣΠΑ ούτε από 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό, λοιπόν, το παράδειγμα ενσαρκώνει τη γενι-
κότερη φιλοσοφία μας στην οποία θα αναφερθώ λίγο πιο αναλυτικά σύντομα.

Με δυο λόγια, η αποστολή μας, όπως την καταλαβαίνουμε, είναι ότι η Τε-
χνόπολη του Δήμου Αθηναίων είναι ένας ζωντανός πολυχώρος πολιτισμού που 
έχει στόχο να προωθεί τις τέχνες, την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, την 
καινοτομία, την εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση για ανθρώπους κάθε ηλικίας, 
την ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς και την ευαισθητοποίηση του κοι-
νού σε θέματα κοινωνικού χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, την οικο-
νομική της βιωσιμότητα. Η αποστολή μας είναι να καταστήσουμε την Τεχνόπο-
λη έναν χώρο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους.

Ακούγεται λίγο βαριά η αποστολή αλλά την προσεγγίζουμε βήμα-βήμα. Το 
όραμά μας, στην πραγματικότητα, είναι να ενισχύσουμε την ανάπτυξη των δι-
αφορετικών κοινοτήτων και να συμβάλλουμε όσο μπορούμε, με κάθε τρόπο, 
στην αναβάθμιση την ποιότητα ζωής των πολιτών της Αθήνας. Η αξία μας είναι 
η ειλικρίνεια και η διαφάνεια, η εμπλοκή (engagement) και η ενεργή συμμετοχή, 
η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η εκπαίδευση και ποιότητα των υπηρεσιών 
που παρέχουμε. 

Το κοινό της Τεχνόπολης εξελίσσεται πολύ δυναμικά. Έχουμε πολλά κοι-
νά με την παραδοσιακή έννοια, γιατί ακριβώς επειδή ανήκουμε στον δήμο της 
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Αθήνας, θεωρούμε ότι τμήμα της αποστολής μας είναι να είμαστε ανοιχτοί σε 
όλους. Έτσι, λοιπόν, δημιουργήσαμε το Μουσείο (σ.σ. Βιομηχανικό Μουσείου 
Φωταερίου) το οποίο φέτος συμπληρώνει 2 χρόνια λειτουργίας και είμαστε 
πάρα πολύ περήφανοι που είναι τιμώμενο μουσείο από το Ελληνικό Τμήμα του 
ICOM, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2015. Δεν το φανταζόμα-
σταν ποτέ, 2 χρόνια πριν, ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα 
ήταν σκόπιμο να προστεθεί στο βιογραφικό αυτού του τιμώμενου μουσείου ότι 
για τη δημιουργία του δεν επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε δεκάρα! 
Κι επίσης, το ΕΣΠΑ το χρηματοδότησε πολύ συμβολικά. 

Το μουσείο αυτό φτιάχτηκε με λίγα χρήματα, από μια εξαιρετικά δημιουργι-
κή και δυναμική ομάδα νέων ανθρώπων, επιστημόνων, που κάλυπταν όλη την 
γκάμα των απαιτούμενων επιστημών. Χρηματοδοτήθηκε στην πλειοψηφία του 
από τις εταιρείες φυσικού αερίου, που εμείς τις θεωρούσαμε φυσικό συνεχιστή 
της ιστορίας του παλιού εργοστασίου φωταερίου της πόλης, αλλά και από τον 
προϋπολογισμό της Τεχνόπολης.

Τα κοινά μας, λοιπόν, είναι το παιδικό κοινό κατ’αρχάς, το οποίο αποκτή-
σαμε πρόσφατα μέσα από τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα. Ο χώρος, 
λοιπόν, εμπλουτίστηκε με μια νέα εκπαιδευτική λειτουργία την οποία δεν είχε 
παλιότερα. Είναι οι οικογένειες για τις οποίες έχουμε ειδική μέριμνα και κάνουμε 
παραγωγές κάθε μήνα - τις ονομάζουμε «Κυριακές στην Τεχνόπολη». Παρέ-
χουμε σε όλη την οικογένεια λόγους για να μας επισκεφτούν και να περάσουν 
καλά. Είναι το νεανικό κοινό που παραδοσιακά επισκέπτεται το συναυλιακό 
μας πρόγραμμα αλλά και τα διάφορα φεστιβάλ. Προσπαθούμε να ακολουθού-
με τους βασικούς τομείς και τις βασικές ανάγκες των σύγχρονων πολιτών της 
Αθήνας: από τον τρόπο ζωής, τον τρόπο διατροφής, τις τέχνες κλπ. Είναι, επί-
σης, το κοινό του INNOVATHENS, που προστέθηκε πρόσφατα στο κοινό της 
Τεχνόπολης και το οποίο έχει μια εξαιρετική δυναμική κυρίως σε ό,τι αφορά την 
εξάπλωσή του στις ψηφιακές κοινότητες. 

Τώρα, το πώς προσεγγίζουμε εμείς την κοινότητα: η αλήθεια είναι ότι η δική 
μας προσέγγιση είναι bottom-up, χτίζοντας κάθε μέρα και, συναισθανόμενοι 
την ανάγκη να διευρύνουμε διαρκώς το φάσμα των κοινών στα οποία απευθυ-
νόμαστε, βρίσκουμε νέα κανάλια, νέες διόδους να δημιουργούμε επικοινωνία, 
φυσική ή ψηφιακή, με τα εν δυνάμει κοινά αυτού του πολυχώρου. Το παράδειγ-
μα του INNOVATHENS είναι, νομίζω, πολύ αντιπροσωπευτικό. 

Αυτό που κάνουμε είναι ότι επιζητούμε πάρα πολύ κοινά και κοινότητες που 
είναι διατεθειμένα να εμπλακούν στον τρόπο λειτουργίας μας. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η τοπική κοινωνία για την οποία κάνουμε αρκετά πράγματα, 
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όπως ας πούμε τις «Κυριακές στην Τεχνόπολη» που προσφέρουν δωρεάν τη 
δυνατότητα ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έχουμε φτιάξει μια 
σύγχρονη παιδική χαρά για μικρά παιδιά. Φτιάξαμε, δηλαδή, έναν λόγο να μας 
επισκέπτονται οι άνθρωποι της ευρύτερης γειτονιάς, αλλά όχι μόνο, σε τακτά 
διαστήματα.

Επίσης, ασχοληθήκαμε πολύ με το δραστήριο κοινό της γειτονιάς και τη 
σχέση του με την ιστορία του χώρου. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα αυτό: έχουμε 
την τύχη η ιστορία αυτού του χώρου να είναι πολύ πρόσφατη, οι πηγές να μην 
έχουν καταστραφεί, οι άνθρωποι που έχουν κάτι να πουν για το χώρο αυτό να 
ζουν ακόμα. Έτσι, λοιπόν, έχουμε αξιοποιήσει και τις προφορικές μαρτυρίες. 
Επισκεπτόμενοι το μουσείο θα δείτε ότι ένα τμήμα της μουσειακής διαδρομής 
περιλαμβάνει προφορικές μαρτυρίες, όπως επίσης δημιουργούμε και εκθέσεις 
με εκθεσιακό υλικό που φέρνουν οι γείτονες (φωτογραφίες, αντικείμενα). Κρα-
τάμε μια ανοιχτή επαφή κι έναν ανοιχτό δίαυλο με την τοπική κοινωνία.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση -το ότι είμαστε επι-
χείρηση του Δήμου μας βάζει εύκολα σε αυτό το κλίμα και σε αυτή την ανάγκη-, 
είναι να διευρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το θέμα της δικτύωσης και 
των συνεργασιών μας. Φέτος είμαστε πολύ περήφανοι που ξεκινά επιτέλους η 
συνεργασία μας με τη «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών» -θα την αναφέρω πρώ-
τη-, έχουμε κάνει συνεργασίες και τις διευρύνουμε: με την Εθνική Λυρική Σκηνή, 
με το ΠΙΟΠ (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς) κλπ. Με το INNOVATHENS 
ανοίξαμε ένα μεγάλο πεδίο συνεργασίας με όλους τους φορείς που ασχολού-
νται με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Έτσι, για πρώτη φορά βρέ-
θηκαν σε αυτό το χώρο μονάδες καινοτομίας πανεπιστημίων, ερευνητικά ιδρύ-
ματα, κρατικοί φορείς, επιχειρήσεις –όπως αναφέρθηκε νωρίτερα αριθμούμε 
300 μέλη- και πολλοί νέοι άνθρωποι, ανήσυχοι, που αναζητούν είτε ένα χώρο να 
παρουσιάσουν την ιδέα τους είτε να πάρουν κατευθύνσεις για το πώς μπορεί η 
ιδέα τους να γίνει μια επιχείρηση και να αναπτυχθεί ανταγωνιστικά. 

Οργανώνουμε σε αυτό το χώρο τον Επιχειρηματικό Επιταχυντή –έχει ξε-
κινήσει ήδη τη λειτουργία του- μέσω του οποίου έχουν διαγνωστεί οι ανάγκες 
και παρέχεται εξειδικευμένη υποστήριξη σε 100 επιχειρηματικά σχήματα νέων 
ανθρώπων. Προσπαθούμε να προωθούμε και τη διεθνή μας δικτύωση με το 
ART-Athina, με το WOMEX, συμμετέχουμε όσο μπορούμε σε διεθνή συνέδρια 
και εκθέσεις. Μία προσπάθεια που είναι ακόμα στα σπάργανα αλλά θεωρούμε 
ότι έχει πολύ καλές προοπτικές, είναι το πωλητήριό μας, το οποίο ξεκίνησε με 
συνεργασία με νέους Έλληνες σχεδιαστές οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τη βι-
ομηχανική αισθητική του μουσείου και έφτιαξαν objects αποκλειστικά για μας. 



 PS Value Talks            Ψηφιακή Αειφορία, Νέες Προοπτικές για Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς 

170

Λειτουργεί λίγο καιρό αλλά η πορεία του είναι δυναμική και περιμένουμε πολλά 
περισσότερα απ’ αυτό. 

Σχετικά με το τι κάνουμε τώρα, πάντα χτίζοντας από κάτω προς τα πάνω: 
παρότι μας είναι σαφές ότι κάποιες φορές αυτό είναι αποσπασματικό, προσπα-
θούμε εκ των υστέρων να συνθέσουμε όλα αυτά τα σημεία σε μία ενιαία στρα-
τηγική. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύουμε μέχρι τώρα και αυτόν μπορώ να 
καταθέσω. Σε αυτό που ονομάζουμαι «ψηφιακή κοινότητα», η δική μας παρου-
σία θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής: επενδύουμε πολύ τα τελευταία χρόνια 
στα social media (στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο LinkedIn, στο 
Google+ και στο YouTube). Για το Facebook να πω λίγο περισσότερο: έχουμε 
γύρω στα 60.000 likes, με τα οποία όμως υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική 
διάδραση. Είναι άνθρωποι, δηλαδή, που μέσα από τη σελίδα μας, μας κάνουν 
σχόλια, μαθαίνουν πληροφορίες.

Επενδύουμε σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών οδηγών κι ερ-
χόμαστε σε επικοινωνία με ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού. Πήραμε το 
“Excellent Award” το 2013 και γίναμε προτεινόμενος προορισμός. Προχτές το 
βράδυ είχα το βίωμα να παρατηρήσω στην Τεχνόπολη 4 Σκωτσέζους με φού-
στα και 2 ζευγάρια Μουσουλμάνων με μαντίλα, οι οποίοι έμπαιναν στο χώρο, 
πράγματα ανήκουστα, δηλαδή, για λίγο καιρό πριν. Το livestreaming είναι επί-
σης κάτι που παρέχουμε τον τελευταίο καιρό και η σημερινή εκδήλωση είναι 
μια απόδειξη γι’ αυτό. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει ένα λινκ για να μαζεύουμε 
γνώμες, κάνουμε περιστασιακά έρευνες γνώμης και προσπαθούμε να διορθώ-
σουμε τα κακώς κείμενα και να λάβουμε υπόψη μας ελλείψεις και προτάσεις 
των επισκεπτών μας. Έχουμε επίσης ψηφιακή συλλογή του μουσείου με τα αντι-
κείμενα που κατέχει, η οποία θα συνδεθεί με την Europeana.

Έχουμε σχεδιάσει μια εφαρμογή για την προπώληση εισιτηρίων της Τεχνό-
πολης, έχουμε μεγάλη mailing list, κάνουμε στοχευμένη αποστολή newsletters 
και επενδύουμε στην ψηφιακή επικοινωνία με ηλεκτρονικές καμπάνιες. 

Στα άμεσα σχέδιά μας βρίσκεται η διασύνδεση της συλλογής μας με διεθνείς 
πλατφόρμες και παραχώρηση του ψηφιακού υλικού όπως στην Europeana, 
όπως αναφέρθηκε. Μία εφαρμογή του μουσείου για εικονική διαδραστική πε-
ριήγηση σε ψηφιακούς χρήστες και σε μεμονωμένους επισκέπτες εντός του 
χώρου της Τεχνόπολης είναι σχεδόν έτοιμη. Το e-shop του Πωλητηρίου του 
Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου είναι κι αυτό σχεδόν έτοιμο, όπως και η 
δημιουργία φίλων-μελών για αποστολή newsletters με ειδικές προσφορές. 

Θέλουμε, ακόμη, να δημιουργήσουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, έτσι 
ώστε να προσελκύσουμε κι άλλες εκπαιδευτικές ομάδες. Εδώ πρέπει να πω 
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ότι έχουμε καθημερινά 2-3 σχολεία στο Βιομηχανικό Μουσείο, τα οποία ξενα-
γούνται καθημερινά. Και η δυναμική ομάδα του μουσείου μας ενισχύεται από 
εξαιρετική ομάδα εθελοντών, η οποία έχει εκπαιδευτεί στα θέματα της ξενάγη-
σης και μας υποστηρίζει στη μαζική αυτή προσέλευση που έχουμε. Στα google 
maps έχουμε αποτυπωθεί ως Τεχνόπολη, με στόχο να υπάρχει πρόσβαση από 
τα απομακρυσμένα κοινά. 

Και θα κλείσω με κάτι που θεωρώ εγώ πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο 
κατά καιρούς αναφέρεται. Νομίζω ότι ανεξάρτητα από το αν απευθυνόμαστε 
σε φυσικές ή ψηφιακές κοινότητες, ένα είναι το σίγουρο: ότι ένας τέτοιος χώ-
ρος πρέπει διαρκώς να παράγει περιεχόμενο. Αν έχεις αξιόλογο περιεχόμε-
νο, η αξιοποίηση των ψηφιακών κοινοτήτων και της ψηφιακής τεχνολογίας θα 
πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες και την επισκεψιμότητά του. Αλλά αν έχεις 
ένα μέτριο περιεχόμενο, είναι πολύ κρίμα να διαδοθεί διεθνώς· δεν υπάρχει 
κανένας λόγος. 

Σε αυτό, λοιπόν, επενδύουμε πάρα πολύ. Η παραγωγή περιεχομένου είναι 
στην πραγματικότητα βασικός άξονας. Εγώ είμαι μηχανικός παραγωγής και έχω 
δουλέψει πολλά χρόνια σε εργοστάσια, πριν μπω στον πολιτισμό. Είναι το ίδιο 
πράγμα: δηλαδή πρέπει καθημερινά να σκέφτεσαι ποια είναι τα προϊόντα τα 
οποία πρέπει να παράγω έτσι ώστε να πετυχαίνω τους στόχους και την απο-
στολή μου. Για να μην φανεί ότι υπερβάλλω σε ό,τι μας αφορά, το μουσειακό 
κομμάτι χρειάζεται διαρκώς ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση νέων αντικειμέ-
νων, ώστε να μπορούμε να παράγουμε ιστορίες και χρήσιμες πληροφορίες. 
Να αξιοποιούμε την επιστήμη της Μουσειολογίας, έτσι ώστε να μπορούμε να 
προβάλλουμε αυτά τα ευρήματα που αντλούμε, με έναν τρόπο ελκυστικό για 
τους ανθρώπους που μας επισκέπτονται, είτε φυσικά είτε ψηφιακά. 

Ακόμα πρέπει να σκεφτόμαστε πάρα πολύ το σήμερα: να σκεφτόμαστε 
λόγους και τρόπους να είμαστε ένας ελκυστικός προορισμός για τα κοινά της 
πόλης. Μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό· μέχρι και το “Dinner In The Sky” φιλο-
ξενούμε δίπλα στο αεριοφυλάκιο ώστε, σαν ένας πρόσθετος λόγος, να έρθει 
κανείς να αγναντέψει την Ακρόπολη, τους αρχαιολογικούς μας χώρους και την 
πόλη από ψηλά τρώγοντας. Και, φυσικά, τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα 
πρέπει διαρκώς να ανανεώνονται, να γίνονται ελκυστικά για τα παιδιά αλλά και 
ανταγωνιστικά. Πρέπει να οργανώνουμε φεστιβάλ κι εκδηλώσεις απ’ όλο το φά-
σμα των τεχνών που να καλύπτουν όλα τα ενδιαφέροντα των πολιτών, πάντοτε 
βέβαια κρατώντας μια ταυτότητα. Και να μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι ένας ακόμα 
καλός λόγος για να μας επισκεφτεί κανείς είναι πάντα το πωλητήριο, ένας κα-
λός καφές κι ένα καλό, ελαφρύ γεύμα. 
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Γενικώς, η παραγωγή του περιεχομένου και η διαρκής παραγωγή λόγων να 
είμαστε ανταγωνιστικοί και να αξίζουμε την επισκεψιμότητα, είτε των φυσικών 
είτε των ψηφιακών φίλων και επισκεπτών μας, είναι το διαρκές μας μέλημα. 
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Building Communities

Brendan Knowlton,
Εκτελεστικός διευθυντής, historypin

Thank you very much for the very kind introduction, Christos (σ.σ. Καρράς). 
I am, as advertised, the director of historypin.org, which is an online community 
archive platform. It’s used by a lot of libraries, at a lot of museum, at a lot of 
archives around the world, really to engage people with heritage.

Thank you so much Kostas (σ.σ. Κωνσταντινίδης) and PostScriptum for 
inviting me to come and join you in Athens; certainly one of my favorite cities and 
it’s lovely to be back. 

In order to try to answer this very difficult question about value, and heritage, 
and collections, I can start from the point of being an internet startup, with no 
actual collections or people or curators or anything else, except a big pile of 
digital files. And I can at least give you my perspective on the transformation of 
audience into community, as part of that process.

In the heritage world, we often think of our audiences in terms of visitors. 
They visit our museum, they visit our website and from what I’ve seen, visitors 
usually mean numbers; they are things that can be counted. You can stand in 
the doorway and you can count the number of people who come and see our 
spaces. And we can safely say we had 13% more visitors this year than last year. 
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They are numbers that just come together; they’re all the same. And we count 
our visitors in our physical spaces. We make graphs, and we make charts, and 
we count them online and they come to our website to say how many unique 
visitors did we actually have last month. And we ask about unique visitors, but 
we don’t really care much about the uniqueness. We don’t care much about how 
those people are actually unique, as humans, as people. And there’s a continuum 
between an audience of visitors and a community of people and that continuum, 
to me, has a lot to do with how we acknowledge those levels, that uniqueness; 
the uniqueness of our humanity.

Sometimes we think of our audiences as being users; we use that word a lot. 
We say that they use our museum services and they use our online collections. 
This, to me, is a step forward. We think of our audiences as users, because we 
see that in the context of use; why people use something speaks to purpose, it 
speaks to intent, it speaks to what we want to use our museums for. We can try 
to understand our users and their values, based on kind of who they are, what’s 
their style of learning, what’s their priority with our collection, what obstacles do 
they have, what sort of unique accessibility channels.

However, a user still isn’t a person; a user is still sort of a composite, it’s a 
pastiche or a collection of qualities, that, if we put them all together, we might 
think that we will find these qualities in the people who use our services and who 
use our places. This is an example of one of those pastiche people that we use 
when designing “historypin”. It’s what would somebody, who is a community 
organizer, want to do, what did they find to be a challenge, how digitally literate 
are they. It helps to understand their intent with the site. And it does help, when 
we try to think about the people who use our services and use our places.  

But, what if we actually thought about our audiences as individuals, as 
people. And this is very challenging; it’s hard for us on the web, it’s very hard in 
the physical world. But if we think of people, not just as people but actually as 
maybe partners, what if we wanted our audiences to use their unique abilities, to 
use their unique memories to enrich our collections, get back to us, maybe they 
can support our staff, maybe they can make each part of our experience better 
for each of the other people-users-visitors that we encounter. That would be a 
huge multiplication of effort. That would take us beyond just what we can do as 
individuals, as websites, as museums.

If our users were actually our partners, they would be the ones we’re creating 
a lot of the value for each other. Because they have these unique memories, 
they have these unique things they can do together. We create our services for 
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visitors, based on an average of what they want, but we create partnerships 
with humans, based on who they actually are and communities are made of 
humans, not of visitors. If we want to create these communities that believe in 
what we do, enough, that they want to share their expertise, we need to actually 
understand their values, which means not just what’s the value of being engaged 
in a community to us, but what do we have to offer these humans; what it is that 
we can do in exchange for the partnership that we’re actually asking.

To partner with humans means that we need to create values, and incentives 
that our users on one side perceive so that they want to enter into partnership 
with us, and our institutions on the other side. They need incentives to engage, to 
connect, to share and to participate if we want to make our audiences and active 
communities; that means we want them to share their attention and share their 
knowledge with us, which means that we actually need to create value for them. 
They’re giving us value with their attention and their knowledge, so we need to 
create an equal amount of value for them, not in any big way; in a very concrete 
way. We need to be perceived as having that value.

What’s the value that we can create as an organization? I see really there 
are 3 kinds of things that we can create as an organization and call it value: We 
can create financial value, we can create various kinds of user value and we can 
create certain kinds of social value. And to me, those 3 are quite intertwined.

Now, we don’t usually talk about creating financial value for our users. 
This values was mentioned in the case of “Etsy”. Artists created works that 
reinterpreted reused and used collections in a very direct economic way. The 
value to the Rijksmuseum, the case of which was presented, was in their value 
of their brand and in their public relations, which was so much more valuable, 
even than the amount of control that they lost by giving control at their high 
resolution images. And a bunch of people at “Etsy” were able to create crafts, 
based on those images and create an actual financial value. That’s one way. The 
other: we don’t generally pay our visitors though to come in and see us. We do 
offer other things that may feel valuable; we offer a safe and inexpensive place 
to bring children – that’s very predictable –, we offer a free or inexpensive place 
for a group to meet or a free activity for a school group to engage in. But mostly, 
we don’t focus on financial value for these audiences that we want to become 
partners. 

At “historypin”, the financial value that we create is actually mostly for 
volunteers; citizen historians, heritage associations, libraries and community 
groups. We try to make it easier or free to create and share things like online tours 
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and exhibitions, allowing collections to be used in new ways. Our argument is: 
you don’t need an expensive designer for this particular thing, you don’t need an 
expensive web developer for that sort of thing, you can use our tool. If we make 
the tools that are right for cultural heritage activists, then people will use our tools 
and be able to do certain things for free, that they would otherwise have to pay 
for. That certain kind of value we try to give.

The second kind of value, I think, as organizations is what usually gets called 
user value, which is really the inherent quality in our products, in our services 
and in our spaces. Creating strong user value is usually a design problem, it’s 
usually a problem based on our understanding of our users and what matters 
to them. Heritage organizations create very strong value for users; they create it 
through the exhibitions, through interpretation, but also through the quality of the 
entire experience. Everything, from the place where visitors leave their bags when 
they enter a place, all the way to a floor plan that supports a process of happy, 
surprising discovery. These are all design problems; we address them with a 
design disciplines, architecture, interpretation and documentation. 

In the digital world it’s a little bit harder. At “historypin” we try to create strong 
user value through our design, but we only have this one little plain of surface this 
little website that’s running on somebody else’s hardware. We don’t even control 
the experience for someone can interact with content! But we can create a user 
value through a sense of participation, through an emotional “then and now” 
reaction, even a surprise, like if you can put the past alongside the present. But 
we also create user value, by being a social space. We can embed users in a 
community that they know that tens of thousands of other people are there, they 
know that millions of people are looking at these objects every month and so they 
can be part of a larger space. We can create the social center; being supported, 
and seen, and connected.

To a certain extend we are like the social platforms that Christos (σ.σ. Καρ-
ράς just mentioned, though a very specialized one, because it’s one that’s 
simply about engagement with heritage. We actually don’t have nearly as many 
Facebook followers, so I’m a little bit jealous. 

We shouldn’t actually forget the 3rd kind of value that our organizations can 
create. To a large extent this is why we get funding. I think we create social 
value, the kind that shows that we are all committed to a larger cause, that we 
can make some sort of positive change in the world in what we do. It sounds 
very vague. This is actually something that at “historypin” we do a lot of research 
on this particular topic. We are organized as a non-profit, so we have to be 
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sustainable as a business, but we also need to meet our social objectives. 
This is one advantage we have and as a global website we can try to do some 
measurement in different spaces and see what we come up with.

For us there’s one big social problem that we can work on and it may seem 
a little bit surprising. This is actually one of the biggest social problems of our 
time; it’s around the connectedness. People, actually, don’t join as many groups 
as they used to, people don’t join as many clubs, they’re not at church as much, 
they’re not as involved in politics, they don’t know their neighbors as well. And we 
have all of these beautiful ways of connecting to each other digitally online and 
through loose association, but we actually don’t see people that we know, face 
to face, as much as we used to. 

That seems like a trivial and old-fashioned thing to say, especially for someone 
who is working in an internet company, but it’s actually pretty important. The 
engagement in groups turns out to be exactly the thing that creates an awful lot 
of well-being for people! People who are actively engaged in their communities, 
who see each other, who see other humans face to face on a regular basis, those 
are the people who live longer, they earn more money, they have fewer illnesses, 
they have viewer hospital visits, and their children do better in school. It’s a very 
profound fact of actually meeting people in the real world and oddly enough, as 
in internet company, this is actually something that we try to spend time looking 
at. We try to see, can we create a sense that people will connect with other 
people in their local place and feel a stronger sense of their local heritage. It’s very 
important: joining a group you can expect to have the same health benefits as 
quitting smoking! It’s that effective and it seems like it should be small but it’s not. 

I think that art museums our heritage institutions and our big social websites, 
they can be connected forces in that area if we realize the value of local and 
the value of community. Because we can offer these safe spaces; we can offer 
these paces to meet, we can offer regular group programs especially for older 
adults who tend to be more at risk of social isolation. We can involve some of 
the most knowledgeable people in our communities and use their unique gifts, 
as people, in a way that’s actually quite beneficial to us as well. Because we have 
the advantage of that expertise, we can create a value that is perceived to be 
equal.

“Historypin” works on this by organizing group sharing and remembrance 
sessions. They are very simple, they are very low-tech; we invite residents to 
come along and then they share things, they share what they remember, maybe 
they scan some new photographs of documents that help to tell story of a place, 
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we help people upload things to “historypin” or just keep them. We hold these 
events in archives, in heritage sites, in museums, but we also hold them in pubs 
in schools, in civic buildings and town halls. The result of holding these kind of 
events is that people get to know each other a little bit better; they form broader 
and deeper social connections and they feel more connected to their heritage 
at the end of the day. The surveys that we do tend to suggest that this is case: 
people report that having come to a local history session or a local heritage group 
feel that they know people better, they have more social resources that they can 
draw on and they often meet people across different generations, that they would 
not otherwise have come into contact with.

The interesting thing is that our projects in the real world and our online 
platform tend to complement each other. More people coming to events, almost 
always means more sharing of objects and stories online and a better online 
experience brings new people to our events. A project in California is trying to 
remember 100 years ago, in 1915, when there was a World Exposition that 
happened in San Francisco. They have rebuilt a whole bunch of the city and a 
bunch of very non-traditional groups are getting together; the fire companies, the 
nurses, the transport unions and the telephone operators who have archives are 
coming together and starting to pin onto an old visitor map of San Francisco. 
They are trying to talk about what they have heard happened 100 years ago and 
it creates a great sense of how time has changed. But the more traffic we get to 
this project the more people show up when we are having an event and every 
time we have an event we see a spike in traffic to the website. They are absolutely 
complementary to each other.

I think we have an opportunity in all 3 of these areas: we can create financial 
value for our partners, our users are visitors in some ways, we can help them 
do something cheaply or help them to connect to investment or value that they 
can’t otherwise do. Secondly, we can create high user value experiences through 
good design and we can use social cues that will reward participation in these 
projects and then we can create social value, by connecting people to each other 
and to the heritage of the places where they lived.

To me, this is not something that I think I know anything special about – I am 
not perfect at this. There’s lots of reasons in which “historypin” and all sorts of 
cultural heritage sharing are flawed. But I think that, if collectively – as a sector – 
we can show a few fairly small steps in those areas, we can create a sense that 
we’re not just experts that we’re not just trusted repositories, but that we are 
also in some ways co-members of those same communities. We can, perhaps, 
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transform our audiences from being more passive visitors – and even users – into 
partners and citizens who will value and contribute and evangelize our work. They 
will see the value of what we offer them and the people will share their unique gifts 
with us in return. And there’s more of them. That’s a very good multiplier effect for 
everything that we want to do. 

Concluding, my hope is that we can all reflect a bit on the value of our 
collections, both physical and digital, connect to each other –perhaps in more 
valuable ways – even as we take the opportunity to enrich our connections to 
each other and also, our connections with our local communities. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Νίκος Ξυδάκης
Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού
Γεννήθηκε το 1958 στον Πειραιά. Κατάγεται από τη Μύκονο. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες 
σπουδές στον Πειραιά και την Ερμούπολη Σύρου. Σπούδασε γραφικές τέχνες (ΤΕΙ 
Αθήνας, 1976-77), χωρίς να τις ολοκληρώσει. Πήρε πτυχίο από την Οδοντιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1984). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές ιστορίας 
τέχνης στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1999-2004).
Στη δεκαετία του ’80 εργάστηκε ως επιμελητής εκδόσεων. Από το 1987 εργαζόταν 
ως δημοσιογράφος. Έχει συνεργαστεί με πολλά περιοδικά κι εφημερίδες, ως 
συντάκτης, κριτικός βιβλίου και εικαστικών, σύμβουλος έκδοσης, αρχισυντάκτης 
και εκδότης. Ενδεικτικά: Βαβέλ, Σύγχρονα Θέματα, Πολίτης, Οδός Πανός, Εκ 
Παραδρομής, Χάος, Γυναίκα, Ταχυδρόμος, Elle, Madame Figaro, Αθηνόραμα, 
Πρώτη, 01, ρ/σ 902, Seven-X TV, εφημ. Πολίτης (Λευκωσία), Δίφωνο, Φωτογράφος, 
Εντευκτήριο.
Συμμετείχε στην ιδρυτική ομάδα του περιοδικού «Σύμπτωμα» της Ομάδας Φοιτητών 
Οδοντιατρικής (1979-1982). Συμμετείχε στην εκδοτική ομάδα και διηύθυνε την 
εφημερίδα «Η Μυκονιάτικη» (1988-2001). Συμμετείχε ως αρθρογράφος στην ιδρυτική 
ομάδα της εφημερίδας «Εποχή» (1988-1992).
Από το 1992 εργαζόταν στην εφημερίδα «Καθημερινή». Το 1999 ανέλαβε προϊστάμενος 
πολιτιστικών της κυριακάτικης έκδοσης και από τον Δεκέμβριο του 2003 αρχισυντάκτης 
της εφημερίδας.
Δοκίμια και πεζογραφήματά του έχουν δημοσιευθεί σε πολλά βιβλία, πρακτικά 
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συνεδρίων, καταλόγους εκθέσεων. Έχει επιμεληθεί τις ομαδικές εκθέσεις: “All 
Fashioned: Ζωγραφική στην Ελλάδα, σήμερα” (2002, Λάρισα, Θεσσαλονίκη) και 
“Αναφορά στον Γύζη” (2004, Τήνος).
Έχει τιμηθεί από το Ίδρυμα Μπότση με το Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων ως 
Πολιτικός Αρθρογράφος της Χρονιάς (2009). Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ. Είναι μέλος της 
AICA-Hellas (Εταιρεία Ελλήνων Τεχνοκριτών): το 2002-2005, Γενικός Γραμματέας 
του Δ.Σ. της Εταιρείας, το 2007-2009 μέλος του Δ.Σ.
Ζει στην Αθήνα, με τη σύζυγό του και τους δύο τους γιους.
To 2015 εξελέγη βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ περιφέρεια Αθηνών.

Γιώργος Καμίνης
Δήμαρχος Αθηναίων
Ο Γιώργος Καμίνης εξελέγη  Δήμαρχος της Αθήνας το 2010 και ανέλα βε τον 
Ιανουάριο του 2011 και επανεξελέγη τον Μάιο του 2014, για μία πενταετή θητεία. 
Πριν από την εκλογή του ως Δήμαρχος Αθηναίων, διετέλεσε Συνήγορος του Πολίτη 
(2003-2010). Από το 1998 έως τον Μάιο του 2003, ήταν Βοηθός Συνήγορος του 
Πολίτη, για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το 2003 εκλέχθηκε ομόφωνα από τη 
Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, Συνήγορος του Πολίτη, και επανεξελέγη για 
δεύτερη θητεία το 2008. Τον Αύγουστο του 2010 ο κ. Καμίνης παραιτήθηκε από τη 
θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου να διεκδικήσει τον Δήμο της Αθήνας, 
ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Τον Δεκέμβριο του 1990 εκλέχθηκε λέκτορας στο 
Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Ιούνιο του 1998 επίκουρος 
καθηγητής. Ο κ. Καμίνης σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
ενώ έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (Doctorat d´Etat en Droit) στο Δημόσιο Δίκαιο από 
το Πανεπιστήμιο Université de Paris I. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και έχει επίσης 
ζήσει στην Οζάκα, στο Παρίσι, στη Μαδρίτη και στη Χαϊδελβέργη. Εκτός από τη 
μητρική του γλώσσα τα ελληνικά, μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Είναι έγγαμος 
με δύο παιδιά.

Τέτη Χατζηνικολάου
Πρόεδρος ΔΣ, Ελληνικό Τμήμα ICOM
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, απ’ όπου πήρε πτυχία Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και 
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Ιστορίας – Αρχαιολογίας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές εξειδίκευσης 
στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης (Ιστορία της Μεσαιωνικής και Νεότερης Τέχνης) και 
στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (Τέχνη και Πολιτισμός) με υποτροφίες 
του Ιταλικού και του Βελγικού Κράτους αντίστοιχα. Από το Πανεπιστήμιο της 
Σορβόνης (Université Paris-Sorbonne) πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα Ιστορίας (DEA). 
Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, στο τμήμα Πολιτιστικής 
Διαχείρισης. Εργάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, στον τομέα προστασίας της 
νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς (1978- 2011). Διετέλεσε προϊσταμένη τμήματος, 
στη Δ/νση Λαϊκού Πολιτισμού, με αρμοδιότητα τα Ιστορικά – Λαογραφικά μουσεία 
και τις Συλλογές (1993-1997) και Δ/ντρια Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
(1997-2011).  Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Άρθρα και εργασίες της σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, τα μουσεία νεοελληνικού πολιτισμού και τη μουσειοπαιδαγωγική έχουν 
δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), τακτικό μέλος 
του Συμβουλίου Μουσείων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, καθώς και άλλων 
επιστημονικών φορέων και επιτροπών. Έχει ειδικά ασχοληθεί με θέματα Διεθνών 
Οργανισμών. 

Αντώνης Οικονόμου
Διευθυντής INNOVATHENS
O Αντώνης Οικονόμου είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, με πολυετή εμπειρία 
στους τομείς των Αυτοματισμών, της βιομηχανικής ρομποτικής και της ανάπτυξης 
προηγμένων εφαρμογών για ΑΜΕΑ, καθώς και στην επιχειρηματική αξιοποίηση 
καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών. 
Έχει διευθύνει εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (ΖΗΝΩΝ, Retail@Link, Raymetrics, 
Π.Α.Ν. Αντίστιξις), έχει συμβάλλει στην επιχειρηματική τους εξέλιξη, την επέκταση 
των δραστηριοτήτων τους και την μεγέθυνση των λειτουργικών τους αποτελεσμάτων, 
ενώ διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στη διαχείριση προσωπικού, τη διεύθυνση 
τεχνολογικά απαιτητικών ερευνητικών έργων, καθώς και στη διαπραγμάτευση και 
υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας.



 PS Value Talks            Ψηφιακή Αειφορία, Νέες Προοπτικές για Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς 

183

Θεόδωρος Καρούνος,
Αντιπρόεδρος, Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού/
Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)
Ο Θεόδωρος Καρούνος γεννήθηκε το 1953, στον Μπαρσινίκο, ένα μικρό χωριό 
στην ενδοχώρα του Μυστρά. Αποφοίτησε από τη Σιβιτανίδειο Μέση Τεχνική Σχολή 
το 1970 και από το πρόγραμμα Λυκείου του πανεπιστήμιου της πολιτείας της Νέας 
Υόρκης το 1975. Σπούδασε κοινωνιολογία και στη συνέχεια επιστήμη υπολογιστών 
στην Νέα Υόρκη όπου ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές του σπουδές το 1983, και 
στη συνεχεία εργάστηκε ως προγραμματιστής στην ΙΒΜ, από το 1984 έως το 1987. 
Από το 1987 εργάστηκε στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου 
Προεδρίας και ως σύμβουλος σε θέματα πληροφορικής και εκλογών του Υπουργού 
Εσωτερικών. Το 1990 τοποθετήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τεχνικός 
υπεύθυνος του Εργαστηρίου Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων. Από 
το 1995 έως το 2001 διετέλεσε Διευθυντής του Κέντρου Δικτύων του ΕΜΠ και 
Τεχνικός Υπεύθυνος του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Το 2001 
τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής του ΕΔΕΤ και από το 2002 έως το 2004 ήταν 
προϊστάμενος τη Διαχειριστικής Αρχής της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Τον Δεκέμβριο του 2004 τοποθετήθηκε στη θέση του ειδικού διδακτικού προσωπικού 
στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Εργαστήριο 
Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων. Σήμερα είναι ερευνητής στο 
Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων, εκπρόσωπος του 
ΕΜΠ στην Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, εθνικός 
εκπρόσωπος των ελληνοποιημένων αδειών CreativeCommons και συμμετέχει στην 
επιτροπή πρωτοβουλίας για τον μαθητικό υπολογιστή. Από το 2004-2009 ήταν 
συντονιστής του Τμήματος Πληροφορικής του ΠΑΣΟΚ και συντονιστής δράσεων των 
Εθελοντών Διαδικτύου, από το 2009-2012 ήταν σύμβουλος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ 
και συντονιστής της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τον Δεκέμβριο του 
2012 είναι επικεφαλής του επιστημονικού συμβουλίου της Crowdpolicy, από το 2013- 
2014 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ.

Κώστας Κωνσταντινίδης,
Διευθύνων Σύμβουλος της PostScriptum
Ο Κώστας Κωνσταντινίδης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της PostScriptum, 
είναι σύμβουλος ψηφιακής στρατηγικής και χρηματοδότησης ψηφιακών έργων σε 
πολιτιστικούς οργανισμούς.
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Κατέχει μοναδική εμπειρία και αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης προγραμμάτων 
και έργων πολιτισμού έχοντας σχεδιάσει και υλοποιήσει με τους συνεργάτες 
του πάνω από 80 σύνθετα και μεγάλης διάρκειας έργα την τελευταία δεκαετία 
υποστηρίζοντας με καινοτόμες δράσεις το έργο και τη σχέση των οργανισμών 
πολιτιστικής αναφοράς με τις κοινότητες τους, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τις 
δημιουργικές βιομηχανίες και την οικονομία γενικότερα.
Πιστεύει απόλυτα στην αποτελεσματική αξιοποίησή της ψηφιακής τεχνολογίας στον 
πολιτισμό και στην ενδυνάμωση του μέσω αυτής. Πιστεύει ακόμη στις συνέργειες 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στον χώρο του πολιτισμού και στην “υγιή επιχειρηματική 
ιδιοτέλεια” με πλήρη συναίσθηση των παραμέτρων ευαισθησίας της πολιτιστικής 
πολιτικής και των κανόνων δεοντολογίας.

Στέφανος Κόλλιας,
Καθηγητής, ΣΗΜΜΥ-ΕΠΜ / Εθνικός Εκπρόσωπος MSEG
Ο Στέφανος Κόλλιας (Δίπλωμα Η/Μ, Msc, PhD) είναι Καθηγητής του Ε.Μ.Πολυτε-
χνείου και Fellow του ΙΕΕΕ, Επισκέπτης Ερευνητής στο Πανεπ. Columbia, NY, ΗΠΑ, 
1987-89, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου & Αλλη-
λεπίδρασης ΕΜΠ, 1990-σήμερα, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της European 
Neural Network Society, 2007-σήμερα, του European Member State Expert Group, 
2004-, High Level Representative in EUREKA, 2012-σήμερα. Τα ερευνητικά του εν-
διαφέροντα περιλαμβάνουν: Ανάλυση και Αναζήτηση Πολυμεσικού Περιεχομένου, 
Ευφυή Συστήματα/Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Τεχνολογίες Γνώσης, HCI/Συναισθη-
ματική Υπολογιστική. Εχει καθοδηγήσει 100 ερευνητικά προγράμματα, έχει 100 δη-
μοσιεύσεις σε περιοδικά και 200 σε συνέδρια, ήταν συν-εκδότης του ‘Πολυμέσα & 
Σημασιολογικός Ιστός’, Wiley, 2005 και General Chair σε 6 Συνέδρια.

Εύη Σαχίνη,
Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
H Δρ. Εύη Σαχίνη είναι Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) από 
το 2013, ενώ εργάζεται στον φορέα από το 1997. Έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην 
καλλιέργεια του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας, τεχνολογίας, ανάπτυξης 
και καινοτομίας μέσα από την διαμόρφωση και υποστήριξη ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ελληνικού γνωσιακού κεφαλαίου. 
Ανέλαβε την πρωτοβουλία για μία σειρά εμβληματικών δράσεων στο χώρο του 
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έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας και τη 
βελτίωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων των φορέων έρευνας, καθώς και την 
παροχή ηλεκτρονικών υποδομών υψηλής ποιότητας.
Η Δρ. Σαχίνη συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση εθνικών και διεθνών πολιτικών 
σε θέματα διαχείρισης και προστασίας γνωσιακού κεφαλαίου ως μέλος σχετικών 
επιτροπών και έχει δημοσιεύσει σειρά από εκθέσεις σε σχέση με θέματα πολιτικών 
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Harry Verwayen (Χάρι Φερβάιεν),
Αναπληρωτής Διευθυντής, Europeana
Ο Harry Verwayen είναι Αναπληρωτής Διευθυντής της Europeana. Είναι υπεύθυνος για 
τη στρατηγική, την επιχειρησιακή ανάπτυξη, την ανάπτυξη/σχεδίαση των προϊόντων 
της Europeana, της Βιβλιοθήκης, Μουσείο και Αρχείου της Ευρώπης. Το μεγάλο του 
πάθος είναι ο σχεδιασμός και η πρακτική εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων, 
τα οποία θα βοηθήσουν την Ευρώπη στο στόχο της, δηλαδή στο να καταστήσει 
ολόκληρη την κληρονομιά ελεύθερα προσβάσιμη σε θέματα εργασίας, μάθησης 
και αναψυχής. Πριν από αυτό ο Harry δούλεψε στη δεξαμενή γνώσης Knowledge-
land, η οποία εδρεύει στο Άμστερνταμ, όπου ήταν υπεύθυνος για την καινοτομία 
των επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Harry 
κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ιστορία από το Πανεπιστήμιο του Leiden 
και έχει εργαστεί περισσότερα από δέκα χρόνια στον χώρο των επιστημονικών 
εκδόσεων. 

Πρόδρομος Τσιαβός,
Nομικός σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ., Εταιρία Ανοιχτού 
Κώδικα/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα 
Ο Πρόδρομος είναι νομικός σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής 
Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. (ΕΕΛ/ΛΑΚ). 
Έχει εργαστεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 
το Πανεπιστήμιο του Όσλο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη Σχολή 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (London School of Econom-
ics and Political Science-LSE). Έχει σπουδές στους τομείς της Νομικής και των 
Πληροφορικών Συστημάτων στην Αθήνα και το Λονδίνο και κατέχει διδακτορικό 
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τίτλο στον τομέα «Δίκαιο και Πληροφοριακά Συστήματα» από το LSE. Έχει εργαστεί 
σε διάφορα ιδρύματα του δημοσίου τομέα και σε ιδιωτικούς οργανισμούς του 
πολιτισμικού και δημιουργικού χώρου ως σύμβουλος σε νομικά θέματα ανοιχτού 
λογισμικού, FOSS, open hardware και ανοιχτής καινοτομίας/fabrication και έχει 
συμμετάσχει σε μια σειρά νομοθετικών επιτροπών για θέματα πληροφορίας 
και ρύθμισης ανοιχτού λογισμικού. Είναι επικεφαλής της ομάδας εργασίας που 
ασχολείται με την αδειοδότηση για το έργο LAPSI2 και είναι ανώτατο ερευνητικό 
στέλεχος του Media Institute στο University College London (UCL). 

Peter Gorgels,
Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας, Rijksmuseum
Ο Peter Gorgels είναι Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Ολλανδικού Μουσείου 
Rijksmuseum, δηλαδή της επίσημης ιστοσελίδας, της online/διαδικτυακής συλλογής 
και του Rijksstudio. Συμμετέχει ως σύμβουλος ή project manager πρακτικά σε 
κάθε ψηφιακό project/έργο, όπως η εφαρμογή του Rijksmuseum και η παρουσία 
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Peter συνέταξε την ψηφιακή στρατηγική 
του μουσείου. Αναζητεί συνεχώς καινοτόμους και ενδιαφέροντες τρόπους για τη 
βελτίωση της διάδρασης μεταξύ του κοινού και του Μουσείου.

Φίλιππος Μαζαράκης,
Επιμελητής, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Ελλάδος
Ο Φίλιππος Μαζαράκης σπούδασε Κλασική Αρχαιολογία και Προστασία Ιστορικών 
Μνημείων και Οικισμών. Υπήρξε συνεργάτης του Τομέα Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και από το 1998 εργάζεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Ασχολείται 
με εκδόσεις και εκθέσεις των συλλογών ευθύνης του (προ-βιομηχανικά όπλα και 
αρχιτεκτονικά σχέδια) καθώς και με θέματα εθνικής ιστορίας και διεθνών σχέσεων. 
Εκπροσωπεί το μουσείο στη Διεθνή Ένωση Μουσείων Ιστορίας (ΙΑΜΗ), στη Διεθνή 
Επιτροπή Μουσείων Ιστορίας και Αρχαιολογίας ICMAH/ICOM, καθώς και σε 
συνεργασίες με την UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχει συνδιοργανώσει 
σειρά συνεδρίων με θέματα στην αιχμή των μελετών νεώτερης κοινωνικής ιστορίας. 
Είναι συντονιστής των ψηφιακών δραστηριοτήτων του μουσείου.
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Βασίλης Αυδίκος,
Λέκτορας, τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ο Βασίλης Αυδίκος (BA, MSc, MA, PhD) ειναι λέκτορας στο τμήμα Οικονομικής 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Η ερευνητική του 
δραστηριότητα περιλαμβάνει μελέτες για την δημιουργική οικονομία και για τον 
ρόλο της στις διαδικασίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει δημοσιεύσει 
πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ το βιβλίο του “Οι πολιτιστικές και 
δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα” κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο.

Ingrid Maria Meijer,
Ανάπτυξη Στρατηγικής, Επικοινωνίας και Ψηφιακού 
Μάρκετινγκ, Etsy BeNeLux
Η Ingrid Maria Meijer είναι Brand Communication Specialist για την Etsy Benelux και 
είναι η επικεφαλής της Etsy Nederlands. Προέρχεται από επιχειρηματική οικογένεια, 
σπούδασε στην καλύτερη Ακαδημία Τέχνης στην Ολλανδία και δημιούργησε τη δική 
της βιώσιμη σειρά μόδας. Γρήγορα συνειδητοποίησε ότι, όταν η επιχειρηματικότητα 
στον κλάδο της μόδας προωθείται βάσει παλαιών παραδοσιακών τρόπων λιανικής 
πώλησης, είναι μάταιη εξαιτίας υπερβολικού ανταγωνισμού και απίστευτα χαμηλών 
περιθωρίων κέρδους. Αφού εργάστηκε ως project manager σε μουσεία και 
διετέλεσε μέλος του οργανισμού Master of Fashion Design, ανακάλυψε την Etsy και 
μια εξαιρετική αφορμή για δημιουργία. Πιστεύει σθεναρά πως η Etsy είναι το μέλλον 
για τους δημιουργούς ανά τον κόσμο.

Δέσποινα Γερουλάνου,
Διευθύντρια Πωλητηρίων, Μουσείο Μπενάκη
Η Δέσποινα Γερουλάνου σπούδασε στη Φιλοσοφική σχολή του ΑΠΘ και στη σχολή 
του Θεάτρου τέχνης «Κάρολος Κουν». Δούλεψε στο θέατρο και στον κινηματογράφο 
με τον Δ. Χόρν, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Θ. Αγγελόπουλο. Παρακολούθησε 
μαθήματα σχεδίου και κοσμήματος στο Παρίσι και το 1991 έκανε την 1η ατομική 
της έκθεση γλυπτικής και κοσμήματος στην Αθήνα. Ακολουθούν κι άλλες ατομικές 
και ομαδικές εκθέσεις. Από το 1994 διευθύνει τα Πωλητήρια του Μουσείου 
Μπενάκη, αναδιοργανώνοντας το πωλητήριο του παλιού μουσείου και ιδρύοντας 3 
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νέα πωλητήρια. Έχει επιμεληθεί σειρά εκθέσεων και events για τις εφαρμοσμένες 
τέχνες και το design και έχει σχεδιάσει αντικείμενα και προωθητικό υλικό για τα 
Πωλητήρια. Τώρα είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη.

Ηρακλής Αγιοβλασίτης,
Σύμβουλος Διαχείρισης Καινοτομίας & Εθνικό Σημείο Επαφής 
για ΤΠΕ στον Ορίζοντα 2020 (ΕΚΤ)
Ο Ηρακλής Αγιοβλασίτης Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου, με ερευνητικό και συγγραφικό έργο σε τομείς ανάπτυξης 
πληροφοριακών συστημάτων και σε μεθοδολογίες οργάνωσης και διοίκησης 
παραγωγής. Τα ενδιαφέροντά του εστιάζουν σε θέματα επιχειρηματικότητας, 
καινοτομίας και ψηφιακών τεχνολογιών ενώ είναι θερμός υποστηρικτής της εγχώριας 
start-up σκηνής. Από το 2000 έχει εργαστεί ως σύμβουλος χρηματοδότησης σε 
επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς για έργα πληροφορικής, πολιτισμού, ερευνητικά 
έργα και για την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Από το 2014 εργάζεται 
στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ως σύμβουλος καινοτομίας και χρηματοδότησης 
του διεθνούς δικτύου Enterprise Europe Network.

Αλεξάδρα Μπούνια,
Καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Τμήμα Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Η Αλεξάνδρα Μπούνια είναι καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Τμήμα Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σπούδασε αρχαιολογία και 
ιστορία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μουσειολογία στο Πανεπιστήμιο 
του Leicester, στη Βρετανία. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα αφορούν στη χρήση νέων 
τεχνολογιών σε χώρους πολιτισμού, στην ιστορία των μουσείων και των συλλογών, 
καθώς και σε θέματα ερμηνείας στα μουσεία.

Charlotte Sexton,
Σύμβουλος Ψηφιακής Στρατηγικής, έχει διατελέσει President 
of Museum Computer Network (MCN) και Head Digital Media, 
The National Gallery, London
Η Charlotte Sexton είναι ανεξάρτητη σύμβουλος στρατηγικής για τα μουσεία, την 



 PS Value Talks            Ψηφιακή Αειφορία, Νέες Προοπτικές για Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς 

189

πολιτιστική κληρονομιά και τον πολιτιστικό τομέα εν γένει. Ειδικεύεται στο να βοηθάει 
τους οργανισμούς να εκσυγχρονίζονται και να αλλάζουν φέρνοντας την ψηφιακή 
νοοτροπία στην ίδια την καρδιά της φιλοσοφίας τους και τον τρόπο δουλειάς τους. 
Μεταφέροντας τους οργανισμούς πέρα από μια «ψηφιακή στρατηγική» τους βοηθάει 
να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συνδεθούν με το κοινό και να υποστηρίξουν τις 
καθημερινές τους δραστηριότητες. 
Είναι Πρόεδρος του MCN (Museum Computer Network), ενός διεθνούς δικτύου από 
ομόλογους της, που ειδικεύεται στην υποστήριξη των επαγγελματιών στη χρήση της 
τεχνολογίας, κατανοεί τις νέες ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι οργανισμοί στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες.
Ως Διευθύντρια του τμήματος Ψηφιακών Μέσων στη National Gallery του Λονδίνου 
οροθέτησε το ψηφιακό σχέδιο του οργανισμού και έφερε την επανάσταση στον 
τρόπο που το κοινό θα μπορούσε να εμπλακεί με την παγκοσμίου επιπέδου συλλογή 
έργων τέχνης μέσω της χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών, είτε στο φυσικό χώρο 
του μουσείου είτε διαδικτυακά είτε χρησιμοποιώντας κινητές συσκευές.
Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στη δημιουργία και διαχείριση πολύπλοκων 
ψηφιακών έργων, έχει υψηλή εξειδίκευση στον τομέα της και καλείται συχνά να 
μοιραστεί την εμπειρία της τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και διεθνώς, μέσω της 
παροχής συμβουλών, διαλέξεων και παρουσιάσεων σε συνέδρια.

Δρ. Αλεξάνδρα Αλεξανδρή,
Αρχαιολόγος, Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου 
Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών 
Αγαθών, υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων
Η μπλα-μπλα μπλα..................... 

Μανόλης Ψαρρός,
Διευθύνων Σύμβουλος, Toposophy
Ο Μανόλης Ψαρρός είναι Destination Management & Marketing Expert. Έχει 
συνεργαστεί με επίσημες κρατικές και τοπικές αρχές καθώς και οργανισμούς 
διαχείρισης προορισμών σε διεθνές επίπεδο, για την εκπόνηση στρατηγικών 
σχεδίων και επιστημονικών ερευνών, την υλοποίηση online & offline προωθητικών 
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ενεργειών με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών, την ενίσχυση της τουριστικής 
οικονομίας και την ανάδειξη & αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε 
προορισμού μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης. Έχει 
εμπλακεί ενεργά στη δημιουργία του πρώτου οργανισμού διαχείρισης προορισμού 
στην Ελλάδα (Γραφείο Συνεδρίων & Επισκεπτών Αθηνών) του οποίου και διετέλεσε 
Διευθυντής Τουριστικής Ανάπτυξης. Είναι συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του 
Toposophy - Destination Marketing Agency, που αποτελεί κάθετο business unit της 
ATCOM Α.Ε.

Anna Eavis (σ.σ. Άννα Ίβις),
Διευθύντρια Επιμελητών, English Heritage
Η Anna Eavis (σ.σ. Άννα Ίβις) είναι Διευθύντρια Επιμελητών του οργανισμού English 
Heritage Trust. Το τμήμα των επιμελητών είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση και 
ερμηνεία των 400 ιστορικών σημείων και για την παροχή συμβουλών σχετικά με τη 
διατήρηση τους. Η ομάδα της Anna Eavis διαχειρίζεται επίσης τη διατήρηση του μισού 
εκατομμυρίου ιστορικών έργων τέχνης που σχετίζονται με αυτά τα σημεία, τα οποία 
κυμαίνονται από προϊστορικά εργαλεία και μεσαιωνικά έργα μεταλλοτεχνίας, μέχρι 
την αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ και τις μπότες του Δούκα του Ουέλινγκτον. Η 
Anna πριν την τρέχουσα θέση της ήταν υπεύθυνη για το αρχείο του English Heritage. 
Είναι ειδικευμένη στην ιστορία των μεσαιωνικών βιτρό και υπεύθυνη για το Corpus Vit-
rearum Medii Aevi, μια Βρετανική Ακαδημία, ένα χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο. 
Είναι επίσης διαχειρίστρια του Stained Glass Museum (Μουσείο Βιτρό).

Σταύρος Μπένος,
Πρόεδρος, Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ
Ο Σταύρος Μπένος γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 30 Δεκεμβρίου 1947 και είναι 
τοπογράφος-μηχανικός. Υπηρέτησε το δημόσιο βίο της χώρας ως: Δήμαρχος 
Καλαμάτας (1979-1990), Βουλευτής (Μεσσηνίας 1990-2004, Β΄ Αθήνας 2004-2007) 
και Υφυπουργός Πολιτισμού στη τελευταία κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, 
Υπουργός Πολιτισμού, Υπουργός Αιγαίου και Υφυπουργός Δημόσιας Διοίκησης 
στις κυβερνήσεις Κώστα Σημίτη. Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη διαδρομή του στη 
δημόσια σφαίρα είναι η ανασυγκρότηση της Καλαμάτας μετά τους καταστρεπτικούς 
σεισμούς του Σεπτεμβρίου του 1986 που βραβεύθηκε τόσο από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Πολεοδόμων (πρότυπη και ανθρωποκεντρική πολεοδομική ανάταξη της 
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Καλαμάτας) όσο και από την Europa Nostra. (Διάσωση και ανάδειξη των μνημείων 
της πόλης), η ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
και η ίδρυση και λειτουργία του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Άντζελα Βαρελά,
Γενική Διευθύντρια Προβολής, Ε.Ο.Τ.
Γενική Διευθύντρια Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Με πτυχίο 
(1980) στις Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες (ΠΑΣΠΕ) και μεταπτυχιακό τίτλο 
(2006) στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΕΑΠ), έχει εργαστεί επί σειρά ετών 
στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα. Ως στέλεχος του ΕΟΤ έχει υπηρετήσει τόσο στην 
ΚΥ ΕΟΤ όσο και σε Γραφεία ΕΟΤ Εξωτερικού.

Χρήστος Καρράς,
Εκτελεστικός διευθυντής, «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών»
Ο Χρήστος Καρράς σπούδασε φιλοσοφία στο Cambridge, όπου πήρε το πτυχίο 
του το 1983. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο 
Πανεπιστήμιο Παρίσι Ι – Σορβόννη, όπου το 1989 υποστήριξε επιτυχώς διδακτορική 
διατριβή για τη μεταπολεμική μουσική. Εργάζεται στον τομέα της πολιτιστικής 
διαχείρισης, με εμπειρία τόσο στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όσο και σε 
φορείς στην Ελλάδα. Υπήρξε Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών 
και Μουσικής Β & Μ Θεοχαράκη (2006 – 2009) ενώ από το 2009 είναι Εκτελεστικός 
Διευθυντής και Υπεύθυνος του τομέα Μουσικής της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών 
του Ιδρύματος Ωνάση.

Κωνσταντίνος Μπιτζάνης,
Σύμβουλος Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων
Ο Κωνσταντίνος Μπιτζάνης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Μηχανικός 
Παραγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Εργάστηκε 
μέχρι το 2004 σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων. Από 
το 2009 ως το 2011 διηύθυνε το Βιομηχανικό Μουσείο της Ερμούπολης και από 
το 2011 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων. Έχει 
δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες πάνω σε θέματα οικονομίας, βιομηχανικής πολιτικής 
και πολιτισμού.
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Breandan Knowlton,
Εκτελεστικός διευθυντής, historypin
Ο Breandán είναι Εκτελεστικός Διευθυντής στο historypin και Product Manager στη 
Shift από το 2014. Είναι υπεύθυνος για την κατεύθυνση της συνολικής στρατηγικής 
και τη διαχείριση των προϊόντων της histopyrin, «εξισορροπώντας» τον σχεδιασμό, 
την τεχνολογία και τις συνεργασίες, και παθιάζεται να βρει την καλύτερη δυνατή 
εμπειρία χρήστη για έργα αρχείων που βασίζονται στη δημιουργία κοινοτήτων. Ως 
πρώην προγραμματιστής και υπεύθυνος αρχιτεκτονικής λογισμικού, ο Breandan έχει 
εμπειρία σε στρατηγικές μεγάλης κλίμακας και κατέχει εξειδικευμένη εμπειρία στη 
διαχείριση έργων ψηφιακής κληρονομιάς. 
Έχει διατελέσει Διευθυντής Προγράμματος και Επικεφαλής Προϊόντος στη Europe-
ana και είναι περήφανος για το αρχείο ιρλανδικής παραδοσιακής μουσικής, το οποίο 
δημιούργησε ως Επικεφαλής Τεχνολογίας του Comhaltas Ceoltoiri Eireann. 
Ενόσω κινούνταν ανάμεσα σε μικρά τεχνολογικά start-ups, μεγάλα πολυεθνικά 
έργα δημοσίου τομέα και διάφορες εμπορικές αγορές για περισσότερα από είκοσι 
χρόνια, έχει μάθει πολλά και έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων, 
στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, στην κοινοτική 
οργάνωση και στον οργανωτικό σχεδιασμό. Μοιράζεται κάποιες από αυτές τις 
εμπειρίες στο βιβλίο του «Ένας πρακτικός οδηγός για τη διαχείριση των διαδικτυακών 
έργων.»
Ο Breandan κατέχει BA Hons στα Γράμματα, Τέχνες και Επιστήμες από το κρατικό 
Πανεπιστήμιο της Pennsylvania, με ειδίκευση στη σύνθεση κλασικής μουσικής, και 
MA 1st Hons στην Εθνομουσικολογία από το Πανεπιστήμιο του Limerick. Αυτή τη 
στιγμή εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στην Εθνομουσικολογία, όντας έτοιμος 
να γράψει άλλο ένα βιβλίο με θέμα το workshop design.


